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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ดุลยภาพของระบบนิเวศ    เรื่อง  ระบบนิเวศ 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

สืบค้นข้อมลูและอธิบายความสัมพันธ์ของสภาพทางภูมิศาสตร์บนโลกกับความหลากหลายของไบโอม
และยกตัวอย่างไบโอมชนิดต่างๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

สืบค้นข้อมูล และอธิบายลักษณะของระบบนิเวศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ 
สาระสำคัญ 
 ระบบนิเวศ หมายถึง ระบบความสัมพันธข์องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งทีอ่ยู่แหล่งใดแหล่งหนึง่ ในระบบนิเวศ
หนึ่งๆ ประกอบด้วย สิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชวีิต ระบบนิเวศบนโลกมีหลายแบบขึ้นอยู่กับลักษณะภูมิอากาศและ
ภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่น เรียกระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นว่า ชีวนิเวศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ระดับ คือ ชีวนิเวศระดับโลก และชีวนิเวศระดับท้องถิ่น  
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

ระบบนิเวศ 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 
 ๑) ครูแนะนำคำอธิบายรายวิชา วิชา ว ๓๐๑๐๑ เพื่อให้นักเรียนได้ทราบสาระสำคัญที่จะได้เรียนรู้ใน
ภาคเรียนนี้ วิธีการวัดผล และเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียน 

๒) ครูให้นักเรยีนทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยครูยังไม่เฉลยคำตอบทีถู่กต้อง เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน
เดิมของนักเรียน   

๓) ครทูบทวนความรู้เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศในท้องถิ่น โดยการต้ังคำถามถามนักเรียน 
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ดังนี้  
– สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝน ในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่มีลักษณะอย่างไร 
– สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และปริมาณฝนของประเทศไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ ของ

โลกหรือไม ่
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรูเ้รื่อง ระบบนิเวศ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

๑) ครูนำเสนอ PowerPoint และ clip VDO ที่เกี่ยวกับชีวนิเวศระดับโลก และชีวนิเวศระดับท้องถิ่น 
ให้นักเรียนดู และร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของระบบนิเวศนั้น ๆ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– ระบบนิเวศแต่ละแหล่งมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
– ระบบนิเวศแต่ละแหล่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอะไรบ้าง  
– ให้นักเรียนยกตัวอย่างระบบนิเวศต่าง ๆ ของโลกที่รู้จัก หรือที่เคยเห็นจากสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ  
๒) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
๓) นักเรียนแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม เรื่อง ชีวนิเวศในท้องถิ่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ให้นักเรียนรว่มกันอภิปรายเกี่ยวกับชีวนิเวศในท้องถิ่น ดงันี้  ป่าดิบชื้น ป่าชายเลน สระน้ำ 

ทุ่งนา ชายหาด ไร่ข้าวโพด ชุมชนเมือง ชุมชนบท ว่าแตล่ะแห่งมีความแตกต่างกันในเรื่อง ผู้ผลิต ผู้บริโภค และ
ผู้ย่อยสลายอยา่งไร  

 - กลุ่มยกตัวอย่างชีวนิเวศในท้องถิ่น 1 ตัวอย่าง พร้อมทั้งระบุ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อย
สลาย 

 - กลุ่มเลือกศึกษาชีวนิเวศในท้องถิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งในหัวข้อต่างๆ เช่น  
  - ความสำคญัหรือความน่าสนใจ 
  - ลักษณะและองค์ประกอบทั่วไป 
  - ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
 - กลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียน ให้เพื่อนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็น 

กิจกรรมรวบยอด 
 ๑) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย โดยใช้แนวคำถามต่อไปนี้ 
 - ผู้ผลิตในระบบนิเวศมีความสำคญัต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นอย่างไร (ผู้ผลิตทำหน้าที่ผลิตอาหารให้กับ
สิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง) 
 - สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในชีวนิเวศทะเลทรายต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้ออย่างไรบ้าง (ชีวนิเวศ
ทะเลทรายเป็นชีวนิเวศที่มีอากาศร้อนจัด มีความแห้งแล้ง สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่จะปรับตัวโดยการเพ่ิมพื้นที่ผิวให้
มากขึ้นเพ่ือระบายความร้อนออกจากร่างกาย เช่น มีหางยาว หูยาว หรือขายาว) 
 - ยกตัวอย่างชีวนิเวศระดับท้องถิ่นที่นักเรียนอาศัยอยู่หรือเคยเห็น (ชวีนิเวศป่าชายเลน ชีวนิเวศป่า
ชายหาด และชีวนิเวศพ้ืนที่การเกษตร) 

๒) นักเรียนและครูรว่มกันสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า ในแต่ละท้องถ่ินอาจมีชีวนิ
เวศในท้องถิ่นที่เหมือนหรือแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ และสภาพภูมิอากาศ ทำใหผู้้ผลิต 
ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลายที่พบในระบบนิเวศแต่ละแห่งแตกต่างกนั ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดในชีวนิเงศในท้องถิ่น
เกิดจากมนุษย์ที่เข้ามาใช้ทรพัยากรธรรมชาติมากเกินไป และใช้อย่างไม่ถูกวิธี ทำให้เกดิสารพิษตกค้างในระบบ
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นิเวศจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อพืชและสัตว์ ตลอดจนเกิดผลกระทบต่อมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศนั้น  
สื่อการเรียนรู ้

๑) คำอธิบายรายวิชา ว๓๐๑๐๑ 
๒) ข้อสอบก่อนเรียน  
๓) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบนิเวศ 
๔) หนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๔ 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- ระบบนิเวศ 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
สืบค้นข้อมลูและอธิบาย
ความสัมพันธ์ของสภาพ
ทางภูมิศาสตร์บนโลกกบั
ความหลากหลายของไบ
โอมและยกตัวอย่างไบ
โอมชนิดต่างๆ  
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
- ซื่อสัตย์สุจริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคดิ 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๔ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ดุลยภาพของระบบนิเวศ  เรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

สืบค้นข้อมูล อธบิายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทาง
ชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑) สืบค้นข้อมลู และอธิบายลักษณะของระบบนิเวศในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้ 
สาระสำคัญ 
 ระบบนิเวศ ประกอบดว้ย ๒ ส่วน คือ องค์ประกอบที่มีชีวิต ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ย่อยสลาย 
และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ อากาศ ดิน หิน และพลังงาน ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบจะมีบทบาทและมี
ความสัมพันธ์กันเสมอ ถ้าองค์ประกอบถูกรบกวนย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศนั้นทั้งระบบ   
สาระการเรียนรู ้
ความรู ้

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
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๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 
คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์

๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครใูห้นักเรียนดูรูป สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ในระบบนิเวศ แล้วตั้งคำถามถามนักเรียน ดังน้ี 
 – สิ่งมีชีวิตชนิดใดทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต ผู้บรโิภค และผู้ย่อยสลาย 
 – ในแต่ละระบบนิเวศมีสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันหรือไม่ เพราะอะไร 
- นอกจากสิ่งมีชีวิตแล้ว ในระบบนิเวศยังประกอบด้วยอะไรอีกบา้ง  
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

๑) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบที่มีชีวิต และองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบบ
นิเวศ ให้นักเรยีนดู และร่วมกันอภิปรายถึงลักษณะของระบบนิเวศน้ัน ๆ โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– องค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตในระบนิเวศคืออะไร 
– สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศมคีวามสัมพนัธ์กันอย่างไร  
๒) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
๓) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับโซ่อาหารและสายใยอาหาร โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า 

โซ่อาหารเป็นลำดับของสิ่งมีชีวิตที่จะถูกสิ่งมีชีวิตในลำดับถัดไปกินเปน็อาหาร ตำแหน่งของสี่งมีชีวิตในโซ่
อาหาร คือ ลำดับขั้นอาหาร โดยเรียกพืชที่ทำหน้าที่ผลิตอาหารว่า ผู้ผลิต และเรยีกผู้บริโภคแต่ละลำดับว่า 
ผู้บริโภคขั้นที่ ๑ หรือขั้นปฐมภูมิ  ผู้บริโภคขั้นที่ ๒ หรือขัน้ทุติยภูมิ และผู้บริโภคขั้นสุดท้าย ในระบบนิเวศที่มี
ชุดของโซ่อาหารจำนวนมากที่เช่ือมโยงกันจะเกิดเป็นสายใยอาหาร 
 ๔) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับพีระมิดมวลชีวภาพในระบบนิเวศ โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจ
ว่า มวลชีวภาพ คือ น้ำหนักรวมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่อยู่ในแหล่งทีอ่ยู่หนึ่ง โดยสิ่งมีชีวิตในแต่ละลำดับขั้น
อาหารจะมีจำนวนหรือปริมาณน้อยกว่าลำดับที่อยู่ต่ำกว่า ทำให้การถ่ายทอดพลังงานในแต่ละลำดับขั้นอาหาร
จะถูกถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปเพียงร้อยละ ๑๐ เท่านั้น โดยพลังงานส่วนที่เหลืออีกร้อยละ ๙๐ จะ
ถูกใช้ไปในการดำรงชีวิตและถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานความร้อน 
 ๕) ครูตั้งคำถามถามนักเรยีนดังนี้ 
 - ในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เปลี่ยนอนินทรียสารให้เป็นอินทรียสารคือสิ่งมีชีวิตชนิดใด (ผู้ย่อย
สลาย เช่น เหด็ รา) 
 - ระบบนิเวศทีม่ีความสมดุล เช่น ในป่าไม้ทีอุ่ดมสมบูรณ์จะมีสายใยอาหารลักษณะใด (ระบบนิเวศที่มี
ความสมดุล สายใยอาหารจะซับซ้อน) 



๖ 
 

กิจกรรมรวบยอด 
 ๑) นักเรียนแบ่งกลุ่ม ยกตัวอย่างชีวนิเวศในท้องถ่ินทีนั่กเรียนสนในมา ๑ ตัวอย่าง  
 ๒) ตัวแทนกลุม่นำเสนอสายใยอาหารที่อยู่ในระบบนิเวศน้ันในรูปของแผนภาพที่หน้าชั้นเรียน 
 ๓) นักเรียนรว่มกันอภิปรายแผนภาพของแต่ละกลุ่ม แล้วร่วมกันจัดทำพีระมิดมวลชวีภาพในระบบ
นิเวศของแต่ละกลุ่ม 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ความสัมพันธข์ององค์ประกอบในระบบนิเวศ 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
-ความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบในระบบ
นิเวศ 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
สืบค้นข้อมูล อธบิายและ
ยกตัวอย่างเกีย่วกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทาง
กายภาพและทางชีวภาพ
ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 



๗ 
 

บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๓ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ดุลยภาพของระบบนิเวศ    เรื่อง  วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑   กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๑  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รตันคอน 

 
ตัวชี้วัด 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
สืบค้นข้อมูล อธบิายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบทางกายภาพและทาง

ชีวภาพที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ 
 

สืบค้นข้อมูล และอธิบายวัฏจักรของสารในระบบนิเวศได้ 
สาระสำคัญ 
 สารตา่งๆ ในระบบนิเวศจะมีการหมุนเวียนจากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง และจาก



๘ 
 

สิ่งมีชีวิตไปสู่สิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ เช่น วัฎจักรไนโตรเจน วัฏจักรคาร์บอน 
และวัฏจักรน้ำ เมื่อวัฏจักรของสารเหล่านี้ถูกรบกวนจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศได้ 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

วัฎจักรของสารในระบบนิเวศ 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูให้นักเรียนดูรูป การทำกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ แล้วตั้งคำถามถามนักเรียน ดังนี้ 
 – กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับวัฎจักรของสารหรือไม ่
 – การทำกิจกรรมของมนุษยส์่งผลกระทบตอ่ระบบนิเวศหรือไม่ อย่างไร 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับวัฏจักรของสารในระบบนิเวศ เช่น วัฏจักรคาร์บอน วัฏจักร
ไนโตรเจน และวัฎจักรน้ำ ให้นักเรียนดู และร่วมกันอภิปรายถึงวัฏจักรของสารแต่ละชนิด โดยครูใช้คำถาม
กระตุ้นดังนี้ 

– วัฏจักรของสารแต่ละชนิดต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตหรือไม่ อย่างไร (เกี่ยวข้อง เพราะพืชและสัตว์
ต้องใช้สารต่างๆในระบบนิเวศเพ่ือการดำรงชีวิต แล้วปล่อยออกคืนสู่ระบบนิเวศในรูปของเสีย) 

– นักเรียนคิดว่าถ้ามีการใช้เช้ือเพลิงในพาหนะเพ่ิมข้ึนเรือ่ยๆ จะส่งผลกระทบต่อวัฎจักรของสาร
หรือไม่ อย่างไร (ส่งผลกระทบ เพราะการใช้เชื้อเพลิงในพาหนะที่เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จะทำใหป้ล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์ออกมาสูร่ะบบนิเวศมากขึ้นด้วย เกิดการสะสมของสารพิษในระบบนิเวศ ทำใหร้ะบบนิเวศ
เสียสมดุลได้) 

- การเปลี่ยนแปลงวัฏจักรของสารหนึ่งๆ จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศหรือไม่ เพราะอะไร (ส่งผล
กระทบ เพราะสารต่างๆ เชือ่มโยงสัมพันธ์อยู่กับสิ่งมีชวีิตที่อยู่ในระบบนิเวศตลอดเวลา เมื่อสารเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจงึส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศด้วย) 

๒) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 



๙ 
 

กิจกรรมรวบยอด 
 แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มร่วมกันจดัทำแผนภาพวัฏจักรของสารในระบบนิเวศตามที่กลุ่มสนใจ 
แล้วนำเสนอผลการปฏบิัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน โดยอธิบายถึงความสำคัญของสารนั้นต่อระบบนิเวศ และ
ผลเสียที่เกิดขึน้เมื่อสารนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ 
๒) หนังสือเรียน หนังสอืเรียน วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๔ 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร ์
๒) อินเทอร์เนต็ 
 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- วัฏจักรของสารในระบบ
นิเวศ 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
สืบค้นข้อมูล อธบิายและ
ยกตัวอย่างเกีย่วกับการ
เปลี่ยนแปลงของ
องค์ประกอบทาง
กายภาพและทางชีวภาพ
ที่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดของ
ประชากรสิ่งมีชีวิตใน
ระบบนิเวศ 
 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอันพงึ
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 



๑๐ 
 

บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๔ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ดุลยภาพของระบบนิเวศ  เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงแทนที ่
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ๑ (ชีวิตกับสิ่งแวดลอ้ม)  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๘   เวลา  ๑  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

สืบค้นข้อมลูอภิปรายสาเหตุ และยกตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของระบบนิเวศ 
จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑) อธิบายหลกัการของกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ได้  
๒) วิเคราะห์สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงแทนที่ และยกตวัอย่างการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที ่

เกิดขึ้นในท้องถิ่นได ้
สาระสำคัญ 
 ระบบนิเวศธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของประชากรสิ่งมีชีวิต โดยอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยมี
สิ่งมีชวีิตอาศัยอยู่มาก่อน เรยีกว่า การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นปฐมภูม ิ และการเปลีย่นแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นใน



๑๑ 
 

พื้นที่ที่เคยมีการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตอยู่ แล้วเกิดการทำลายโดยมนุษย์หรือโดยธรรมชาติ เรียกว่า การ    
เปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภมูิ 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

การเปลี่ยนแปลงแทนที ่
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูนำรูปถ่ายที่เกี่ยวกับสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เช่น การเกิดไฟป่า 
อุทกภัย และดนิถล่ม มาให้นกัเรียนดู และรว่มกันอภิปรายโดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– อะไรเป็นสาเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศ 
– ความเสยีหายที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในลักษณะใด 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที ่
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า 
เมื่อระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชวีิตที่อาศัยอยู่จะปรับตัวให้เข้ากับระบบนิเวศนั้น ๆ เพื่อการอยู่รอด 
เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที่ของกลุ่มสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีอยู ่๒ ชนิด คือ  
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นปฐมภูมิ เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึน้ในพื้นที่ที่ไม่เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัย 
อยู่มาก่อน และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ขั้นทุติยภูมิ เป็นการเปลี่ยนแปลงแทนที่ซึ่งเริ่มต้นจากพื้นที่ที่เคย 
มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ แต่ถกูทำลายโดยมนุษย์หรือโดยภยัธรรมชาต ิ
     ๒) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕–๖ คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ โดยดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
  – แต่ละกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหวัข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกัน 
สืบค้นตามที่สมาชิกกลุ่มช่วยกนักำหนดหัวขอ้ย่อย เชน่ สาเหตุทีท่ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแทนที ่ประเภทของ
การเปลี่ยนแปลงแทนที่ และการเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเอง 



๑๒ 
 

รับผิดชอบ โดยการสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรม
วิทยาศาสตร์ สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
  – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟงั รวมทัง้ 
ร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
  – สมาชิกกลุ่มช่วยกนัสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำ 
รายงานการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
      ๓) นักเรียนและครูร่วมกนัตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้จากกิจกรรม 
กิจกรรมรวบยอด 
 ๑) ครูตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรยีน ดังนี้ 

– กลุ่มสิ่งมีชวีิตเบิกนำมีลักษณะอย่างไร และมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการเปลี่ยนแปลงแทนที่ 
(กลุ่มสิ่งมีชีวิตเบิกนำมักเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และเพิ่มจำนวนได้รวดเร็ว เช่น มอส และไลเคนส์ ซึ่งสามารถ
เจริญเติบโตได้ตามรอยแยกของหินที่มีความชื้น เมื่อกลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ตายจะทำให้เกิดอินทรียสารที่
เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่นต่อไป ) 

– การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดจากการทำกิจกรรมของมนษุย ์ส่งผลกระทบต่อสมดุล 
ของระบบนิเวศหรือไม่ (การเปลี่ยนแปลงแทนที่ที่เกิดจากการทำกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การปรับเปลี่ยนพื้นที่
ป่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรม ทำให้กลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศเดิมเกิดการ
เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งความหลากหลายสิ่งมีชีวิตหมดไป ส่งผลกระทบต่อสมดุลของระบบนิเวศจนยากที่จะ
กลับคืนสู่สภาพเดิม) 

๒) ครใูห้นักเรยีนส่งสมุด เพือ่ตรวจสอบการบันทึกความรูท้ี่ไดจ้ากการเรียน หลังเลิกเรยีน 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแทนที ่
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- การเปลี่ยนแปลงแทนที ่

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
- สืบค้นข้อมูลอภิปราย
สาเหตุ และยกตวัอย่าง
การเปลี่ยนแปลงแทนที่
ของระบบนิเวศ 
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์

 
 

 
 

 
 



๑๓ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๕ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ  เรื่อง  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 



๑๔ 
 

ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัดชั้นป ี

สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
๑) บอกปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก

ได ้
 ๒) วิเคราะห์ปญัหา สาเหตุของปัญหา และนำเสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสิง่แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลกได้ 
สาระสำคัญ 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตแิละเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของ
มนุษย์ แบ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อใช้แล้วจะหมดไป ทรัพยากรทีม่ีจำนวนมากใช้ไม่หมด และทรัพยากร
ที่สามารถฟื้นฟูหรือสร้างทดแทนได ้
 การใช้ทรัพยากรอย่างไม่ระมัดระวังเป็นสาเหตุให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมสภาพหรือหมดสิ้นไปอย่าง
รวดเร็ว ทำให้มนุษย์ต้องเผชิญกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรุนแรงมาก เช่น เกิดมลภาวะ
ทางน้ำ มลภาวะทางอากาศ และมลภาวะทางดิน การแก้ปัญหาเหล่านี้ต้องได้รับความร่วมมือของทุกคน 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา  

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูนำภาพข่าวที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้นักเรียนดู 
และร่วมกันอภิปรายโดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– ปัญหาที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้เกิดขึ้นจากสาเหตใุด 
– นักเรียนได้รับผลกระทบจากปัญหาทีเ่กิดกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
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นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพือ่เช่ือมโยงไปสู่การ 
เรียนรู้เรื่อง ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่าทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น ทรัพยากรที่เมือ่ใช้แล้วจะหมดไป เช่น น้ำมันเช้ือเพลิง แก๊สธรรมชาติ 
แร่ธาตุต่าง ๆ ถ่านหิน ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนมากใช้แล้วไม่หมด เช่น แสงแดด น้ำ และ
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทที่สามารถฟื้นฟูหรือสร้างทดแทนได้ เช่น ดนิ พืช สัตว์ และป่าไม ้
 ๒) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับมลภาวะมาให้นักเรียนดู โดยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า 
มลภาวะ คือ สภาพแวดล้อมที่เกิดมลทินหรือปนเปื้อน มีผลกระทบต่อระบบนิเวศ เช่น มลภาวะทางน้ำ ที่เกิด
จากการทำกิจกรรมของมนุษย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การทิง้น้ำจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม มลภาวะทาง
อากาศ ซึ่งเกิดจากการปนเปื้อนแก๊สต่างๆ เช่น แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ แก๊สมีเทน 
ที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องยนต์ พาหนะต่างๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดฝนกรด ภาวะโลกร้อน และการ
ทำลายช้ันโอโซน  

๓) แบ่งนักเรยีนกลุ่มละ ๕–๖ คน สืบคน้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ฝนกรด ภาวะโลกร้อน และการทำลายชัน้โอโซน โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  – แต่ละกลุม่วางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกัน 
สืบค้นตามที่สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น สาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา ผลกระทบที่เกดิขึ้น และ
แนวทางแก้ไข 

– สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อยอ่ยที่ตนเอง 
รับผิดชอบ โดยการสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรม
วิทยาศาสตร์ สารานกุรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
  – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟงั รวมทั้ง 
ร่วมกันอภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
  – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกนัจัดทำ 
รายงานปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๓) นักเรียนและครูร่วมกนัตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูที่ได้จากกิจกรรม 
กิจกรรมรวบยอด 
 ครูตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี ้

 – การเพ่ิมขึ้นของประชากรมนุษย์เกี่ยวขอ้งกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในลักษณะใด (เมื่อจำนวน
ประชากรมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น จะทำให้อัตราการทำลายทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น เพราะความต้องการ
ปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิต และความต้องการเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนต้องใช้
ทรัพยากรทั้งสิ้น) 

– สาเหตุที่ทำให้ชั้นโอโซนในบรรยากาศลดลงคืออะไร (เกิดจากการใช้สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน
หรือสาร CFC ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมทำโฟมและพลาสติกบางชนิดเมื่อสาร CFC อยู่ใน
บรรยากาศจะสลายตัวจับกับโอโซน ทำให้โอโซนไม่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลตได้อีก)  

– ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอะไร (ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกส่วนใหญ่มี
สาเหตุมาจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์ รวมทั้งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
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รวดเร็ว) 
– ปัญหาสิ่งแวดล้อมระดับโลกมีผลกระทบกับมนุษย์ในลักษณะใด (ทำให้สุขภาพของมนุษย์แย่ลง 

มนุษย์ต้องเจอกับการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศ เกิดภัยธรรมชาติบ่อยขึ้น และผลผลิตทางการเกษตร
ลดลง) 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
- สืบคน้ข้อมูลและ
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
นำเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเปน็รายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 
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บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๖ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรธรรมชาติ  เรือ่ง  การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวณิี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่มีต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดประสงค์การเรียนรู ้
 ๑) บอกความหมาย หลักการ และแนวทางปฏิบัติที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 
 ๒) สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และจัดทำโครงงานเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
ในชุมชนได้ 
สาระสำคญั 
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 การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ทำให้
ความสามารถในการพัฒนาของคนรุ่นต่อไปในอนาคตเสียหาย และมุ่งเน้นสร้างความสมดุลของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม หลักการที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมี ๓ ประการ คือ รักษาและกระตุ้นให้เกิดความ
หลากหลายของแนวทางการพัฒนา สร้างระบบเศรษฐกิจที่รวมเอาสิ่งแวดล้อมและเวลาในอนาคตเข้าไว้ใน
กระบวนการตัดสินใจ และแสวงหาแนวทางที่เห็นร่วมกันบนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรม และ
ศีลธรรมที่มีความหลากหลาย 

แนวทางปฏิบัติที่จะนำไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยนื เชน่ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้การศกึษาแก่ประชากร กระจายรายได้ไปยังกลุ่มคนยากจน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ  
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครทูบทวนความรู้เดิมเก่ียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ได้เรียนรู้มาแล้ว โดยครูตั้ง
ประเด็นคำถามดังนี ้

– ในปัจจุบันมปีัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเกิดขึ้นหรือไม่ ปัญหาอะไรบ้าง 
– นักเรียนมวิีธีการปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เกดิขึ้นได้ด้วยวิธีการ

ใด  
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาให้นักเรียนดู แล้วอธิบายให้
นักเรียนเข้าใจว่าว่า การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย
ของมนุษย์จนเกินขดีจำกัด แนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงความเสียหายของ
สิ่งแวดล้อม มีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึน้กับสิ่งแวดล้อม หรือทำใหเ้กิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อย



๑๙ 
 

ที่สุด และมุ่งเน้นการพัฒนาที่สร้างสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ซึ่งมแีนวทางปฏิบัติที่
จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยัง่ยืนหลายแนวทางด้วยกัน เช่น จำกัดการปล่อยของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสู่
สิ่งแวดล้อม ให้ผู้ที่สร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ให้
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมแกป่ระชาชน และปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคเพื่อลดปริมาณของเสียที่จะออก
สู่สิ่งแวดล้อม  

๒) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕–๖ คน ปฏิบัตกิิจกรรม สืบคน้ข้อมูลและจดัทำโครงงานเสริมสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน  ตามขัน้ตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะการสังเกต ดังนี้ 

– สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชน เช่น ปญัหาขยะมูลฝอย หรือปัญหาการเน่าเสียของ
แหล่งน้ำ  จากเอกสาร วารสารต่าง ๆ อินเทอร์เน็ต และจากการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน 

– ระดมความคิดในกลุม่เกีย่วกับแนวคิดในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กลุ่มสนใจ เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน แลว้นำข้อมูลที่รวบรวมได้จัดทำเป็นโครงงาน 

– กลุ่มลงมือปฏิบัติตามแผนงานที่กำหนดไว้ในโครงงาน พร้อมทั้งบันทึกผลการปฏิบัติ ประเมินผลการ
ปฏิบัติ และสรปุผลโครงงาน 

๓) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
– ปัญหาสิง่แวดล้อมในชุมชนที่กลุม่ของนักเรียนสนใจคือปญัหาใด และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร 

(พิจารณาจากคำตอบนักเรียน) 
– เพราะเหตุใดการพัฒนาจึงตอ้งดำเนินการไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม (การพัฒนาแต่ด้านวัตถุเพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้มนุษย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เพราะ
มนุษย์ต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ เช่น น้ำเน่าเสีย อากาศเสีย และดินเสื่อมคณุภาพ ดังนั้นการพัฒนาที่
ดีจงึต้องดำเนินการไปพร้อมกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง รอบคอบ และมี
การจัดการที่ดี เพื่อให้มนุษยม์ีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปพร้อมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่ดีขึ้น) 

– เพราะเหตุใดกระบวนการรีไซเคิลจึงมคีวามสำคัญอย่างมากต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(กระบวนการรีไซเคิลเป็นการนำขยะมาแปรรูปตามกระบวนการของแต่ละประเภท เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเป็นการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน และลดการใชท้รัพยากรธรรมชาติ ทำ
ให้เรามีทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ได้นานขึ้น) 

๔) นักเรียนและครูรว่มกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ขอ้สรุปว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนที่กลุ่มของนักเรียนสนใจควรเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติแก้ปัญหาได้จริง เช่น ปัญหา
ขยะมูลฝอยในบริเวณโรงเรียน โดยในการจัดทำโครงงานนักเรียนควรทำการศึกษาที่มาของปัญหา ข้อมูลทีใ่ช้
แก้ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหา ผลการแก้ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป    
กิจกรรมรวบยอด 
 ๑) ครูตั้งคำถามเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียน ดังนี ้

 – แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนคืออะไร 
 – แนวทางการปฏิบัติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมีอะไรบ้าง 
 – เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงต้องนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้เป็นส่วนหนึ่งใน 

การพัฒนาประเทศ 
๒) ครใูห้นักเรยีนส่งสมุด เพือ่ตรวจสอบการบันทึกความรูท้ี่ได้จากการเรียน หลังเลิกเรยีน 

สื่อการเรียนรู ้
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๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู ้เรื่อง การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- การใชท้รัพยากรอย่าง
ยั่งยืน 
 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัดชั้นป ี
-สืบค้นข้อมลูและ
อภิปรายเกี่ยวกับปัญหา
และผลกระทบที่มีต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
นำเสนอแนวทางในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปญัหา
สิ่งแวดล้อม 
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถกูต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๑ 
 

๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๗ 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๓ การลำเลียงสารผา่นเซลล์ เรื่อง  เซลลแ์ละองคป์ระกอบสำคัญของเซลล ์
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยื่อหุม้เซลล์ที่สมัพันธ์กับการลำเลียงสารและเปรียบเทยีบการลำเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

บอกความหมายและความสำคัญของการรักษาดุลยภาพของเซลล ์
สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถคงสภาพอยู่ปกติได้ เพราะมีเซลล์หรือรา่งกายของสิ่งมีชีวิตเหลา่นั้นมี
กระบวนการทำงานที่สามารถควบคุมสภาวะภายในเซลลห์รือร่างกายให้คงที่ได้ ความสามารถในการทรงสภาพ
คงที่ภายในเซลล ์คือ การรักษาดลุยภาพหรือการรักษาความสมดุลของรา่งกาย  
 เซลลซ์ึ่งเป็นหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต มีโครงสร้างพื้นฐาน ๓ ส่วนใหญ่ๆ คือ เยื่อหุม้เซลล์ ผนังเซลล์ 
ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส เซลลท์ี่มีรูปรา่งและหน้าที่เหมือนกันจะรวมกลุ่มกัน เรียกว่า เนื้อเยื่อ เมื่อเนือ้เยื่อ
หลายชนิดรวมกล่มกันจะเกิดเป็นอวัยวะที่มีรูปร่างและโครงสร้างเหมาะสมต่อการทำหน้าที่เฉพาะอย่าง 
สาระการเรียนรู้ 



๒๒ 
 

ความรู ้
เซลลแ์ละองคป์ระกอบสำคัญของเซลล ์

ทักษะ/กระบวนการ 
๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สจุริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

๑) ครูนำรูปตูป้ลาที่จัดไว้อย่างสวยงามให้นักเรียนดู แล้วอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า การเลี้ยงปลา
สวยงามไว้ในตู ้ต้องมีการพ่นอากาศลงไปในน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจน แต่เมื่อเลี้ยงไป ๑-๒ สัปดาห์ต้องมีการเปลี่ยน
น้ำ ทำความสะอาดตู้ เพราะมีสิ่งสกปรกสะสมอยู่เต็มตู้ ทำให้น้ำเน่าเสีย และปลาตายในที่สุด เพราะสภาพ
ภายในตู้ปลาไม่เหมาะสม เปน็สภาพที่เสียสมดุลหรือขาดดุลยภาพ แล้วต้ังคำถามถามนักเรียนว่า 

– นักเรียนทราบหรือไม่ว่า ดุลยภาพหรือความสมดุล คืออะไร 
– เพราะเหตุใดสิ่งมีชีวิตต้องรักษาดุลยภาพของร่างกายให้สมดุลอยู่เสมอ 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ครูนำเสนอ PowerPoint ที่เกี่ยวกับโครงสร้างของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ โดยอธิบายให้นักเรียน
เข้าใจว่า เซลลเ์ป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีโครงสร้างพื้นฐานแบ่ง
ได้ ๓ ส่วน คือ  

- เยื่อหุ้มเซลล ์ มีโครงสร้างประกอบด้วยโมเลกุลของฟอสโฟลิพิด ซึ่งเป็นสารประเภทไขมันเรียงตัว ๒ 
ชัน้ และมีโปรตีนแทรกตัวอยู่ทั่วไป 

- ผนังเซลล์ ในเซลล์พืชผนังเซลล์ประกอบด้วยเซลลูโลสห่อหุ้มอยู่ด้านนอกของเยื่อหุ้มเซลล์อีกชั้นหนึ่ง 
ทำให้เซลล์พืชคงรูป และมีรปูรา่งที่แข็งแรง 

- ไซโทพลาซึม มีลักษณะเป็นของเหลวที่มีออร์แกเนลล์ เช่น ไรโบโซม กอจิบอดี และไมโทคอนเดรีย 
กระจายอยูท่ั่วไป 
     ๒) ครูอธิบายเพ่ิมเติมให้นักเรียนเข้าใจว่า เซลล์ของสิ่งมีชีวิตอาจมีรูปร่างเหมือนกันหรือแตกต่าง
กัน เซลลท์ี่มีรูปร่างและหน้าทีเหมือนกันจะรวมกลุ่มกัน เพื่อทำหน้าทีอย่างเดียวกัน เรียกว่า เนื้อเยื่อ เช่น 
เนื้อเยื่อบุผิว เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและอาหารของพืช เมื่อเนื้อเยื่อหลายชนิดรวมตัวกันจะเกิดเป็นอวัยวะที่มี
โครงสร้างเหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เมื่ออวัยวะต่างๆ ในร่างกายทำงานประสานกันจะเกิดเป็นระบบ



๒๓ 
 

อวัยวะ เช่น ระบบย่อยอาหาร ระบบเลือด และระบบหายใจ เปน็ต้น 
กิจกรรมรวบยอด 
 ๑) แบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม แต่ละกลุ่มสรุปส่วนประกอบของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ในรปูของแผนภาพ 
ตัวแทนกลุ่มออกมาอธิบายหน้าที่ของแต่ละองค์ประกอบที่หน้าช้ันเรียน  
 ๒) นักเรียนและครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการปฏิบัติกิจกรรม 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง เซลล์และองค์ประกอบสำคัญของเซลล ์
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 

 ๒) อินเทอร์เนต็ 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
- เซลลแ์ละองค์ประกอบ
สำคัญของเซลล์ 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
-อธิบายโครงสร้างและ
สมบัติของเยื่อหุม้เซลล์ที่
สมัพันธ์กับการลำเลียง
สารและเปรียบเทียบการ
ลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้ม
เซลลแ์บบต่างๆ  
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๒๔ 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๘ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การลำเลียงสารผ่านเซลล ์ เรื่อง  การลำเลยีงสารเขา้และออกจากเซลล ์
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยือ่หุม้เซลล์ที่สมัพันธ์กับการลำเลียงสารและเปรียบเทยีบการลำเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑) อธิบายกระบวนการลำเลียงของสารผ่านเซลล์แบบต่าง ๆ 
๒) ทดลองการเกิดออสโมซิสในเซลล์พืชได ้
๓) อธิบายลักษณะของเซลลเ์พื่อรักษาดุลยภาพของเซลล์เมื่ออยู่ในสารละลายที่มีความเข้มข้นแตกตา่ง 

กัน 
สาระสำคญั 
 สิ่งมีชีวิตมีการรักษาดุลยภาพของสารต่าง ๆ ระหว่างภายในและภายนอกเซลล์ด้วยการลำเลียงสาร
ผ่านเซลล ์ การแพร่เป็นการลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยสารจะถูกลำเลียงจากบริเวณที่มีความเข้มข้นมา
ไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นนอ้ย  



๒๕ 
 

การออสโมซิสของน้ำเป็นการลำเลียงของนำ้ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์โดยน้ำจะถูกลำเลียงจากบริเวณที่มี
ปริมาณน้ำมากไปสู่บริเวณที่มีน้ำน้อย ความเข้มข้นของสารละลายรอบ ๆ เซลล์ทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึ่งแบ่งชนิดของสารละลายได้ คือ สารละลายไฮโพทอนิกที่ทำให้เซลล์เต่ง สารละลายไฮเพอร์ทอนิกที่ทำให้
เซลล์เหี่ยว และสารละลายไอโซทอนิกที่ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะของเซลล ์

การลำเลียงแบบฟาซิลิเทตเป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มขน้ของสารมากไปบริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสารน้อยโดยอาศัยโปรตีนที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์เป็นตัวพา 

การลำเลียงแบบใช้พลังงานเป็นการลำเลียงสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อยไปบริเวณที่มี
ความเข้มข้นของสารมากโดยอาศัยโปรตีนที่อยู่บนเย่ือหุ้มเซลล์เป็นตัวพาและพลังงานจาก ATP 

สารที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่จะถกูลำเลียงด้วยวิธีเอกโซไซโทซสิเพื่อลำเลียงสารส่งออกนอกเซลล ์ และ
เอนโดไซโทซิสเพ่ือลำเลยีงสารเขา้สู่เซลล ์
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

- การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์  
 * การแพร ่    * การออสโมซิส 
 * การแพร่แบบฟาซิลิเทต   * การลำเลียงสารโดยใช้พลังงาน 

* การลำเลียงสารขนาดใหญ ่
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 

 ๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 
กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามความรู้เดิมของนักเรียนเก่ียวกับเย่ือหุ้มเซลล์ 
เช่น 

– เยื่อหุ้มเซลล์ของสิ่งมีชีวิตมีองค์ประกอบใดบ้าง และมีลักษณะใด (ประกอบด้วยสารจำพวกไขมัน
เรียงตัวกันเป็น ๒ ชั้น และมีโปรตีนแทรกอยูใ่นชั้นไขมัน) 

– เยื่อหุ้มเซลล์มีหนา้ที่อะไร (เป็นเยื่อเลือกผ่าน และควบคมุปริมาณและชนิดของสารที่ผ่าน 
เข้า–ออกจากเซลล์) 

นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ 
เรียนรู้เรื่อง การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล ์
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 



๒๖ 
 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ครูนำรูปเยือ่หุ้มเซลล์มาให้นักเรียนดู และร่วมกันอภิปรายถึงการรักษาดุลยภาพของเซลล์ด้วยการ
ลำเลียงของสาร โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี ้
    – เซลล์ต้องลำเลียงน้ำและสารชนิดต่าง ๆ เข้า–ออกจากเซลล์ตลอดเวลาเพราะอะไร  
    – เซลล์นำสารเข้าสู่เซลล์เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยวิธีใด 
    – นักเรียนคิดว่าน้ำและสารต่าง ๆ ลำเลียงเข้า–ออกจากเซลล์ด้วยวิธีเดียวกันหรือไม่  
เพราะอะไร 
  ๒) นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 

๓) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ โดยครูช่วย
อธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า เซลลม์ีการลำเลียงสารขนาดเล็กผ่านเซลลโ์ดยการแพร่ และลำเลียงน้ำผ่านเซลล์
โดยการออสโมซิส เซลล์จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างเมื่อเกิดการออสโมซิสของสารซึ่งขึ้นอยู่กับความเข้มข้น
ของสารภายนอกเซลล์   
 ๔) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕–๖ คน ปฏิบัตกิิจกรรม ทดลองการลำเลียงของสารผ่านเซลล ์ ตามขั้นตอน
ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะ/การสังเกต ดังนี้ 

ขั้นที่ ๑ กำหนดปัญหา 
– ความเข้มข้นของสารละลายมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล์หรือไม ่

 ขั้นที่ ๒ กำหนดสมมุติฐาน 
– ความเข้มข้นของสารน่าจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเซลล ์

 ขั้นที่ ๓ ทดสอบสมมุติฐาน 
– นำหอมแกงมาปอกโดยลอกเยื่อหอมแกงด้านนอกออกให้หมดและตัดรากกับด้านปลายของ 

หอมแกงออก 
– ใช้ใบมีดโกนผ่าครึ่งตามยาว จากนั้นลอกเนื้อเยื่อด้านในของหอมแกงออกโดยใช้ปากคีบ 

หรือใบมีดโกนกดเบา ๆ ที่บรเิวณโคนกลีบของหอมแกง 
– นำเนื้อเยื่อที่ได้มาตัดเป็นช้ินเล็ก ๆ วางบนสไลด ์
– หยดน้ำกลั่นลงบนสไลด ์ ปิดด้วยกระจกปิดสไลด์ โดยวางกระจกปิดสไลด์ทำมุม ๔๕ องศากับแผ่น

สไลด์ แล้วค่อย ๆ ปล่อยกระจกปิดสไลด์ลงชิดเนื้อเยื่อเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศ นำไปส่องดูด้วยกล้อง
จุลทรรศน์โดยใช้เลนส์ใกล้วัตถุกำลังขยายต่ำและกำลังขยายสูงตามลำดับ สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลท์ี่เห็น
ภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

– หยดสารละลายกลูโคสเข้มข้น 10 เปอร์เซ็นต ์ ลงที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์จากข้อ 
๔ ใช้กระดาษเยื่อแตะตรงขอบกระจกปิดสไลด์อีกด้านหนึ่งเพื่อซับน้ำกลั่นที่ไหลออกมา  

– ดูด้วยกล้องจุลทรรศน ์สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลท์ี่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน ์
– หยดน้ำกลั่นลงที่ขอบด้านใดด้านหนึ่งของกระจกปิดสไลด์ ใช้กระดาษเยื่อค่อย ๆ แตะตรงขอบ

กระจกปิดสไลด์อีกด้านหนึ่งเพื่อซับสารละลายกลูโคสออก 
– ดูด้วยกล้องจุลทรรศน ์สังเกตและบันทึกลักษณะเซลลท์ี่เห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน ์

หมายเหตุ สารละลายกลูโคสเข้มข้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เตรียมได้โดยช่ังกลูโคส ๑๐ 
กรัม เติมน้ำกลั่นจนครบ ๑๐๐ ลูกบาศก์เซนติเมตร คนให้กลูโคสละลายจนหมด 
 ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์ผลการทดลอง 

− แปลความหมายข้อมูลที่ไดจ้ากตารางบันทึกผลการทดลอง 
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− นำข้อมลูที่ได้มาพิจารณา เพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่  
 ขั้นที่ ๕ สรุปผลการทดลอง 

− นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาขอ้สรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนว 

คำถามต่อไปนี ้
 – นักเรียนสงัเกตการเปล่ียนแปลงของเซลล์โดยสังเกตจากลักษณะใด (ถ้าออร์แกเนลล์ส่วนใหญ่
กระจายอยู่ตามขอบเซลล ์แสดงว่าเซลล์เต่ง แต่ถ้าออร์แกเนลล์ส่วนใหญร่วมอยู่กลางเซลล์ แสดงว่าเซลล์เหี่ยว) 
 – เมือ่หยดน้ำกลัน่และสารละลายกลูโคสตามลำดับ เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (เซลล์เตง่
เมื่อหยดน้ำกลั่นครั่งแรก เมื่อหยดสารละลายกลูโคสเซลล์จะเหี่ยวลง และเมื่อหยดน้ำกลั่นอีกครั้งเซลล์จะเต่ง
ขึ้น) 
 – ผลสรุปของกิจกรรมนี้คืออะไร (ความเข้มข้นของสารละลายภายนอกมีผลต่อลักษณะของเซลล์ ดังนี้ 
ถ้าสารละลายภายนอกมีความเข้มข้นสูงกว่าสารละลายภายในเซลล ์ น้ำภายนอกเซลลจ์ะแพร่เข้าสู่เซลล์ ทำให้
เซลล์เต่งขึ้น ถ้าสารละลายภายนอกมีความเข้มข้นต่ำกว่าสารละลายภายในเซลล ์ นำ้ภายในเซลล์จะแพร่ออก
นอกเซลล์ทำให้เซลล์เหี่ยว) 
  ๖) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า น้ำจะเกิดการแพร่เข้า–
ออกจากเซลล์เมื่อสภาพแวดล้อมมีความเขม้ข้นของสารเปลี่ยนไป ซึ่งแบ่งลักษณะของสารภายนอกเซลล์ได ้คือ 
สารละลายไฮโพโทนิก สารละลายไฮเพอร์โทนิก และสารละลายไอโซโทนิก 

๗) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลำเลียงสารแบบฟาซิลิเทต การลำเลยีงแบบใช้พลังงานว่าเป็นการ
ลำเลียงสารโดยใช้โปรตีนเป็นตัวพาเหมือนกัน แต่การลำเลียงแบบใช้พลังงานจะลำเลียงสารจากบริเวณที่มี
ความเข้มข้นนอ้ยไปสู่บริเวณที่มีความเข้มข้นมากโดยอาศัยพลังงานจาก ATP ช่วย ส่วนการลำเลียงสารขนาด
ใหญ่จะอาศัยคณุสมบัติการเปลี่ยนแปลงรูปรา่งได้ของเยื่อหุ้มเซลล์ พรอ้มทั้งยกตัวอย่างชนิดของสารที่มีการ
ลำเลียงแตล่ะประเภท 
กิจกรรมรวบยอด 
ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
     – เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด เมื่อความเข้มข้นของสารภายนอกเซลล์เปลี่ยนแปลงไป 
 – การลำเลียงแบบฟาซิลิเทตแตกต่างจากการลำเลียงแบบใช้พลังงานลักษณะใด 
 – เซลล์ลำเลียงสารขนาดใหญ่เข้า–ออกจากเซลล์โดยใช้หลักการใด 
 – เซลล์มีการรกัษาดุลยภาพของเซลล์เพื่ออะไร 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง  การลำเลยีงสารเข้าและออกจากเซลล ์
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคญั 
- การลำเลียงสารเข้าและ

 
- เอกสารประกอบการ

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
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เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ออกจากเซลล์ สอน อย่างถูกต้อง 
ตัวชี้วัด 
-อธิบายโครงสร้างและ
สมบัติของเยื่อหุม้เซลล์ที่
สมัพันธ์กับการลำเลียง
สารและเปรียบเทียบการ
ลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้ม
เซลลแ์บบต่างๆ  
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักณะอนัพึง
ประสงค ์
- ใฝ่เรียนรู้  
 
 
 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี  

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 
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ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๙ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การลำเลียงสารผ่านเซลล ์ เรื่อง  การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมธัยมศกึษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รตันคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยือ่หุม้เซลล์ที่สมัพันธ์กับการลำเลียงสารและเปรียบเทยีบการลำเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑) อธิบายความสัมพันธ์ของการคายน้ำและการลำเลียงน้ำของพืชเพื่อรักษาดุลยภาพของน้ำในเซลล์
พืชได้ 

๒) สามารถนำกลไกการรักษาดลุยภาพของพืชไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 
สาระสำคัญ 
 พืชรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชด้วยการคายน้ำซึ่งมีปากใบเป็นส่วนที่ควบคุมอัตราการคายน้ำการคาย
น้ำของพืชเกิดที่บริเวณปากใบ มีเซลล์คมุซึ่งมีลักษณะคล้ายเมล็ดถั่ว ๒ เซลล์ประกบกัน ทำหน้าทีค่วบคุมการ
ปิด–เปิดของปากใบ 
สาระการเรียนรู ้
ความรู ้
 การรกัษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
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๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 
สมรรถนะสำคัญ 

๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรยีนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

๑) ครูกระตุน้ความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับ
การคายน้ำของพืช เช่น 

    – พืชกำจัดน้ำส่วนที่เกินจากความต้องการด้วยวิธีใด (การคายน้ำ) 
    – พืชที่เจรญิเติบโตในทะเลทรายต้องลดรูปของใบไปเป็นหนามเพราะเหตุใด (เพื่อลดการสูญเสีย 

น้ำ) 
   – นักเรียนคิดว่าเวลาใดที่พืชเกิดการคายน้ำมากที่สุด เพราะอะไร (กลางวัน เพราะอุณหภูมิสูงทำให้

พืชคายน้ำมาก) 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรยีนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 
 ๑) ครูนำรูปผิวใบจากกล้องจุลทรรศน์ที่เห็นลักษณะของปากใบและเซลล์คุมมาให้นักเรียนดู และ
ร่วมกันอภิปรายถึงการรักษาดุลยภาพของพืช โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี ้
    – นักเรียนเห็นส่วนประกอบใดของใบจากรูปบ้าง และแต่ละส่วนมีหน้าที่อะไร  
    – เซลล์คุมมีกลไกในการทำงานอย่างไร 
 นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 ๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชโดยครูช่วยอธิบาย
ให้นักเรียนเข้าใจว่า เมื่อรากดูดน้ำและลำเลียงน้ำเข้ามาในลำต้นน้ำจะออสโมซิสผ่านเนื้อเยื่อต่าง ๆ จนมาถึง
เซลล์คมุ เมื่อเซลลค์ุมเต่ง ปากใบจะเปิดออกและเกิดการคายน้ำ เมื่อเกิดการคายน้ำเซลล์จะสูญเสียน้ำทำให้
เซลล์คมุเหี่ยวและปากใบก็จะปิดลง ซึ่งลักษณะนี้จะเกิดเป็นวัฏจักรไปเรื่อย ๆ เพื่อให้น้ำภายในลำต้นเกิดความ
สมดุล 
 ๓) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน ปฏบิัติกิจกรรม ทดลองการคายน้ำของพืช ตามขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะ/กระบวนการสังเกต ดังนี้  
 ขั้นที่ ๑ กำหนดปัญหา 

– การคายน้ำและการลำเลียงน้ำของพืชมีความสัมพันธ์กับการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชหรือไม่ 
 ขั้นที่ ๒ กำหนดสมมุติฐาน 

– การคายน้ำและการลำเลียงน้ำของพืชจะมีความสัมพันธ์กับการรักษาดุลยภาพของน้ำในพชื 
 ขั้นที่ ๓ ทดสอบสมมุติฐาน 

– เสียบปลายข้างหนึ่งของหลอดแก้วเล็กทีม่ีความยาว ๔๐ เซนติเมตร เข้าไปในท่อพลาสตกิแล้วแชล่ง
ในอ่างน้ำ ให้น้ำเข้าไปในหลอดแก้วเล็กจนเต็ม 

– นำกิ่งไม้ที่แชใ่นน้ำมาตัดโคนออก โดยการตัดโคนต้องทำใต้ผิวน้ำเพือ่ไม่ให้เกิดฟองอากาศในกิ่งไม ้
– เสียบกิ่งไมก้ับท่อพลาสติกขณะที่อยู่ในน้ำ โดยเลือกขนาดของก่ิงไม้ที่กระชับพอดีกับท่อพลาสติก
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เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปได ้ทาบริเวณรอยต่อด้วยวาสลีนเพื่อกันการรั่ว 
– ยกหลอดแกว้เล็กออกจากน้ำ ซับน้ำจากปลายหลอดด้วยกระดาษเยื่อเพื่อให้เกิดฟองอากาศ แล้วจุ่ม

ปลายหลอดลงในบีกเกอร์ที่บรรจุด้วยน้ำส ี
– หนีบหลอดแก้วเล็กให้ติดกับขาต้ังให้แน่น จะได้ชุดเครื่องมือที่เรียกว่า โพโตมเิตอร์อย่างง่าย ซึ่งเป็น

มาตรวัดการคายน้ำของพืช ใช้วัดอัตราการคายน้ำของพืช  
– ตั้งเครื่องมือไว้ในห้องปฏิบัติการบริเวณที่ได้รบัแสงแดด วัดระยะที่น้ำสีหรือฟองอากาศเคลื่อนทีจ่าก

จุดเริ่มต้นทุก ๆ ๕ นาท ีใช้เวลาวัดอย่างน้อย ๒๐ นาท ี
– นำข้อมูลที่ได้มาเขียนกราฟแสดงผลการคายน้ำของพืช 
– ดำเนินการทดลองอีกครั้งแต่ใช้กิ่งไม้ที่เด็ดใบออกจนหมดแทนกิ่งไม้ที่มีใบ 

  หมายเหต ุ ควรเลือกกิ่งไม้ที่มีลักษณะของยอดอ่อน ๆ มีใบมากและมีโคนกิ่งขนาดพอเหมาะที่จะสวม
กับท่อพลาสติก  

ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์ผลการทดลอง 
− แปลความหมายข้อมูลที่ไดจ้ากตารางบันทึกผลการทดลอง 
− นำข้อมลูที่ได้มาพิจารณา เพื่ออธิบายว่าเป็นไปตามที่นักเรียนตั้งสมมุติฐานไว้หรือไม่  

 ขั้นที่ ๕ สรุปผลการทดลอง 
− นักเรียนร่วมกันสรุปผลการทดลองแล้วเขียนเป็นรายงานสรุปผลการทดลองส่งครู 

นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนว 
คำถามต่อไปนี ้
 – กิ่งไม้ที่นักเรยีนนำมาใช้ในการทดลองควรมีลักษณะใด เพราะอะไร (มีลักษณะของยอดอ่อน ๆ มีใบ
มากเพื่อให้เกิดการคายน้ำมากและสังเกตผลการทดลองได้ชัดเจน) 
 – เมื่อนำชุดโพโตมิเตอร์อย่างง่ายไปวางไว้กลางแจ้ง เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะใด (สังเกตเห็นการ
เคลื่อนที่ของน้ำสีในหลอดแกว้ของกิ่งไม้ที่มีใบ ในขณะที่น้ำสีในหลอดแก้วของกิ่งไม้ที่เด็ดใบออกหมดมีการ
เคลื่อนที่น้อยมาก) 
 – ผลสรุปของกิจกรรมนี้คืออะไร (การคายน้ำและการลำเลียงน้ำของพืชมีความสัมพนัธ์กับการรักษา
ดุลยภาพของน้ำในพืชโดยการคายน้ำเกิดขึ้นที่บริเวณใบซึ่งมีเซลล์คุมทำหน้าที่ควบคุมสมดุลของน้ำภายในเซลล์
พืช) 

๔) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ขอ้สรุปว่า การคายน้ำและการ
ลำเลียงน้ำของพืชมีความสัมพันธ์กับการรักษาดุลยภาพของน้ำ โดยเมื่อใบเกิดการคายน้ำทำให้พืชสูญเสียน้ำใน
พืชไป พืชจะทำการดูดน้ำขึ้นมาทดแทนใหมเ่พื่อรักษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
     – พืชมีกลไกการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชอย่างไร 
 – นักเรียนสามารถนำความรู้เร่ืองการรักษาดุลยภาพของน้ำในพืชไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะใด 
 – ในช่วงฤดูร้อนเราควรรดน้ำให้มากในตอนเช้าเพราะอะไร 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การรกัษาดุลยภาพของน้ำในพืช 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้



๓๒ 
 

๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- การรักษาดลุยภาพของ
น้ำในพืช 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
-อธิบายโครงสร้างและ
สมบัติของเยื่อหุม้เซลล์ที่
สมัพันธ์กับการลำเลียง
สารและเปรียบเทียบการ
ลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้ม
เซลลแ์บบต่างๆ  
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อยา่งถูกต้อง 

คุณลักณะอนัพึง
ประสงค ์
- ใฝ่เรียนรู ้ 
 
 
 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี  
 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๓๓ 
 

๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๐ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การลำเลียงสารผ่านเซลล ์ เรื่อง  การรักษาดุลยภาพในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายโครงสร้างและสมบัติของเยือ่หุม้เซลล์ที่สมัพันธ์กับการลำเลียงสารและเปรียบเทยีบการลำเลียง
สารผ่านเยื่อหุ้มเซลล์แบบต่างๆ  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

อธิบายกระบวนการรักษาดุลยภาพของสารในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ 
สาระสำคัญ 
 สิ่งมีชีวิตแตล่ะชนิดมีกลไกในการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารต่าง ๆ ในร่างกายแตกต่างกัน อะมีบา
และพารามีเซยีมเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทีม่ีคอนแทร็กไทล์แวคิวโอลซึ่งทำหน้าที่กำจัดน้ำและของเสียออกจาก
เซลล ์

ปลาน้ำจืดรักษาดุลยภาพในร่างกายโดยเหงือกดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธลีำเลียงโดยใช้พลังงาน 
และมีปัสสาวะที่เจือจางเพ่ือขับถ่ายน้ำส่วนเกินออกจากร่างกาย ส่วนปลาน้ำเค็มรักษาดุลยภาพในร่างกายโดย
เหงือกขับแร่ธาตุออกจากร่างกายด้วยวิธีลำเลียงโดยใช้พลังงาน และมีปัสสาวะที่มคีวามเข้มข้นสงูเพ่ือรักษา
ปริมาณน้ำในร่างกาย 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้



๓๔ 
 

- การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว 
- การรกัษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์ในสัตว์ต่างๆ 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูทบทวนความรู้เดิมของนักเรียนในเรื่องการรักษาดุลยภาพของพืช โดยตั้งคำถามถามนักเรยีน ดังนี ้
- การที่พืชทะเลทรายมีการปรับตัวเปลี่ยนโครงสร้าง เช่น ลดขนาดใบให้เล็กลงหรอืมีใบจำนวน้อย

หรือไม่มีใบ หรอืเปลี่ยนใบกลายเป็นหนามสิ่งเหล่าน้ีมีประโยชน์ต่อพืชทะเลทรายอย่างไร 
- นักเรียนคิดว่าน้ำมีความสำคัญต่อส่ิงมีชีวิตอย่างไรบ้าง 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพในสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

 ๑) ครูตั้งประเด็นคำถาม จากนั้นสุ่มนักเรียน ๒-๓ คน ใหน้ักเรียนตอบคำถามโดยครูใช้คำถาม 
กระตุ้นดังนี้ 

– นักเรียนคิดว่าส่ิงมีชีวิตเซลลเ์ดียวมีการรักษาสมดุลของสารในร่างกายด้วยวิธีใด 
– นักเรียนคิดว่าปลาน้ำจืดได้รับแร่ธาตุเพียงพอต่อความต้องกายของร่างกายจากแหล่งน้ำจืดที่ 

มีปริมาณแร่ธาตุเจือจางด้วยวิธีใด  
– นักเรียนคิดว่าเซลลข์องปลาน้ำเค็มไม่เกิดภาวะพลาสมอลิซิสเพราะเหตุใด 

 นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
  ๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การรกัษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวา่ สัตว์แต่ละชนิดจะมีกลไกการรักษาดุลยภาพในร่างกายแตกต่างกัน เนื่องจาก
อาศัยในแหล่งที่อยู่ที่แตกต่างกัน ทั้งบนบกและในน้ำ สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่อาศยัในน้ำจะมีการลำเลียงสารน้ำ
และสารต่าง ๆ เกิดขึ้นภายในเซลล์เพียงเซลล์เดียวเท่านั้น โดยโครงสร้างภายในเซลลท์ี่เรียกว่า คอนแทร็กไทล์
แวคิวโอล  
    ๓) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุในสัตว์
ชนิดต่าง ๆ ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
  – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่



๓๕ 
 

สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น กลไกในการรกัษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุของปลาน้ำจืด กลไกใน
การรักษาสมดลุของน้ำและแร่ธาตุของปลาน้ำเค็ม และกลไกในการรักษาสมดุลของน้ำและแร่ธาตุของนกทะเล  
   – สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ 
โดยการสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
  – สมาชิกกลุม่นำขอ้มูลที่สบืค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
  – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และชว่ยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของนำ้และแร่ธาตุในสัตว์ชนิดต่าง ๆ 

๔)  นกัเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาขอ้สรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
– ปลาน้ำจืดมีกลไกในการรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายด้วยวิธีใด (มีหนังและเกล็ดเพื่อป้องกันการซึม

ของน้ำเข้าสู่ร่างกาย และไตมีโกลเมอรูลัสขนาดใหญ่เพื่อให้กรองของเหลวได้มาก) 
– ปลาน้ำเคม็มีกลไกในการรักษาสมดุลของแร่ธาตุในร่างกายด้วยวิธีใด (เหงือกขับแร่ธาตุออกจาก

ร่างกายด้วยวิธีลำเลียงแบบใช้พลังงาน) 
– เหงอืกของปลาน้ำเค็มและปลาน้ำจืดทำหน้าที่แตกต่างกันลักษณะใด (เหงือกของปลาน้ำเค็มขับแร่

ธาตุออกจากร่างกายด้วยวิธีลำเลียงแบบใช้พลังงาน ในขณะที่เหงือกของปลาน้ำจืดลำเลียงแร่ธาตุเข้าสู่ร่างกาย
ด้วยวิธีลำเลียงแบบใช้พลังงาน) 

– นกทะเลมีการรักษาสมดลุของน้ำในร่างกายได้ด้วยวิธีใด (สัตว์ประเภทนกจะขับถ่ายออกมาในรูป
ของกรดยูริกซึ่งเป็นของแข็งทำให้รักษาปรมิาณน้ำในร่างกายได้เป็นอย่างดี) 
กิจกรรมรวบยอด 

๑) ครทูดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
     – สัตว์ชนิดต่าง ๆ มีกลไกในการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายลักษณะใด 
 – นักเรียนสามารถจัดตู้ปลาเพ่ือเลี้ยงปลาทะเลเหมือนเลี้ยงปลาน้ำจืดได้หรือไม่เพราะอะไร 
 – การรณรงค์ไม่ให้จับสัตว์ทะเลสวยงามมาเลี้ยงในตูเ้ลี้ยงปลาน้ำจืดเพราะอะไร 

๒) ครใูห้นักเรยีนส่งสมุด เพือ่ตรวจสอบการบันทึกความรูท้ี่ได้จากการเรียน หลังเลิกเรยีน 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ  
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร ์
๒) อินเทอร์เนต็ 
 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- การรักษาดุลยภาพของ
สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 



๓๖ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตัวชี้วัด 
-อธิบายโครงสร้างและ
สมบัติของเยื่อหุม้เซลล์ที่
สมัพันธ์กับการลำเลียง
สารและเปรียบเทียบการ
ลำเลียงสารผ่านเยื่อหุ้ม
เซลลแ์บบต่างๆ  
 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักณะอนัพึง
ประสงค ์
- ใฝ่เรียนรู้  
 
 
 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี  
 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 



๓๗ 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(……………………………………………………) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรูว้ิทยาศาสตร ์
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย ์  เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือด 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายการควบคุมดุลยภาพของน้ำและสารในเลือดโดยการทำงานของไต 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

อธิบายกระบวนการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายมนุษยไ์ด ้
สาระสำคัญ 
 ไตเป็นอวัยวะสำคัญที่ช่วยในการควบคุมดุลยภาพของน้ำในร่างกาย และกำจัดของเสียที่เกิดจาก
กระบวนการเมแทบอลิซึมของเซลล์โดยมีการทำงานร่วมกับอวัยวะอื่น ไตประกอบด้วยหน่วยไตจำนวนมากซึ่ง
มีหน้าที่ในการกำจัดน้ำและแร่ธาตุส่วนเกินออกจากร่างกาย 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

- การรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 



๓๘ 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูนำรูปนักกีฬาวิ่งแข่งที่มีเหงื่อออกมากหรือภาพผู้ใช้แรงงานที่มีเหงื่อมากจากการทำงานมาให้
นักเรียนดู และให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปน้ี 

   – นักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพมีวิธีในการทดแทนน้ำที่สูญเสียไปกับเหงื่อได้ด้วยวิธีใด (ดื่มน้ำเพื่อ
ทดแทนน้ำที่เสียไป) 

   – ถ้าบุคคลในภาพไม่ได้ด่ืมน้ำหลังเล่นกีฬาหรือใช้แรงงาน นักเรียนคิดว่าปัสสาวะของคนเหล่านี้จะมี
ลักษณะใด(มีสีเข้มกว่าปกติ) 

นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 
เรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือด 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ครูตั้งประเด็นคำถาม จากนั้นสุ่มนักเรียน ๒-๓ คน ให้นักเรียนตอบคำถามโดยครูใช้คำถาม 
กระตุ้นดังนี้ 

– ในวันที่อากาศร้อนหรือหลังออกกำลังกาย นักเรียนจะรู้สึกหิวน้ำมากเพราะอะไร  
 – เมื่อนักเรียนรับประทานที่มีอาหารรสเค็มมาก นักเรียนจะรู้สึกหิวน้ำเพราะอะไร 
 – นักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใด ปัสสาวะของนักเรียนมักมีสีเข้มในวันที่นักเรียนกลั้นปัสสาวะไว้ 

นาน ๆ  
 นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุในร่างกายคน 

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ไตทำหน้าที่กำจัดน้ำและแร่ธาตุที่เกินความต้องการของร่างกาย และ
กำจัดของเสียที่เกิดจากกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งกระบวนการเหล่าน้ีเกิดขึ้นที่หน่วยไต  

๓) ครูนำรูปลักษณะภายในของหน่วยไตหรือแบบจำลองโครงสร้างภายในไตมนุษย์ (human kidney  
structure model) ให้นักเรียนดู และอธิบายเพิ่มเติมว่า หน่วยไตแต่ละหน่วยมีลักษณะเป็นท่อปลายข้างหนึ่ง
เป็นกระเปาะเรียกว่าโบว์แมนแคปซูลภายในกระเปาะมีกลุ่มหลอดเลือดฝอยเรียกว่าโกลเมอรูลัสซึ่งเลือดที่ผ่าน
บริเวณนี้จะถูกกรองสารต่าง ๆ ที่ร่างกายไม่ต้องการออกไปและไปไหลรวมกันสู่ท่อไต โดยอาจมีการดูดสารที่มี
ประโยชน์กลับคืนสู่ร่างกายที่ท่อหน่วยไตได ้

๔) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการทำงานของไตว่า ไตทำงานสัมพันธ์กับสมองส่วนไฮโพทาลามัสเมื่อ 
ร่างกายขาดน้ำจะทำให้ปริมาณน้ำในเลือดน้อยเลือดมีความเข้มข้นสูงและความดันเลือดจะลดต่ำลงส่งผลให้
สมองส่วนไฮโพทาลามัสส่งกระแสประสาทไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนท้ายให้หลั่งฮอร์โมนวาโซเปรสซินหรือ 
ADH (antidiuretic hormone) เพื่อกระตุ้นท่อหน่วยไตให้ดูดน้ำกลับเข้าสู่กระแสเลือดและเมื่อเราดื่มน้ำเข้า
ไปจะทำให้ปริมาณน้ำในเลือดสูงขึ้นเลือดจะเจือจางลงและความดันเลือดจะเพิ่มสูงขึ้นสมองส่วนไฮโพทาลามัส
จะไปยับยั้งการหลั่ง ADH ให้หลั่งออกมาน้อยลง ทำให้ท่อหน่วยไตดูดน้ำกลับน้อยลงส่งผลให้ปริมาณน้ำใน
ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล 

๕) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน ปฏิบัติกิจกรรม สืบค้นข้อมูลความรู้เกี่ยวกับไต ตามขั้นตอนทาง 
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะ/การสังเกต ดังนี้  

 – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่ 
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น สาเหตุของโรคไต อาการของโรคไต วิธีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต 



๓๙ 
 

และวิธีป้องกันการเกิดโรคไต 
 – สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดย 

การสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

 – สมาชิกกลุม่นำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกัน 
อภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 

 – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน 
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับไต 

๖) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
๗) นักเรียนและครูรว่มกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
 – โรคไตมีลักษณะอาการเป็นอย่างไร (มีอาการบวมบริเวณใบหน้าข้อมือข้อเท้าเนื่องจากมีน้ำ 

คั่งอยู่ มีอาการหอบเหนื่อยไอนอนราบไม่ได้ปวดหลังหรือปวดท้องบริเวณเอว) 
– ถ้าไตไม่ทำงานจะมีผลต่อการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกายอย่างไร 

(เซลล์ภายในร่างกายก็จะมีของเสียสะสมอยู่ส่งผลต่อการรับ–ส่งสารภายในเซลล์ทำให้การทำงานของเซลล์
ผิดปกติไปเป็นอันตรายต่อชีวิตได้) 

– ปัจจุบันการรักษาผู้ป่วยโรคไตทำได้โดยวิธีใด(การล้างไตหรือการฟอกเลือดโดยใช้เครื่องไตเทียม) 
๘) นักเรียนและครูรว่มกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า ไตเป็นอวัยวะที่มี 

ความสำคัญต่อการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกาย ถ้าไตเกิดความผิดปกติหรือเสื่ อมสมรรถภาพใน
การทำงานจะทำให้เกิดการสะสมน้ำและแร่ธาตุส่วนเกิน รวมถึงของเสียที่ ร่างกายไม่ต้องการซึ่งส่งผลต่อการ
ทำงานของระบบต่าง ๆ ในร่างกายและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ 
กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
- มีการรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในร่างกายร่วมกับอวัยวะใด และทำงานสัมพันธ์กันในลักษณะ 

ใด 
 – ถ้าไตมีความผิดปกติในการทำงานจะส่งผลต่อร่างกายในลักษณะใดบ้าง 
 – นักเรียนสามารถนำความรู้เร่ืองการรักษาดุลยภาพของสารในร่างกายไปใช้ประโยชน์ได้ในลักษณะใด 
สื่อการเรียนรู้ 

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของน้ำและสารในเลือด 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- การรักษาดุลยภาพของ
น้ำและแร่ธาตุในร่างกาย
คน 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 



๔๐ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
 
ตัวชี้วัด 
-อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของน้ำและสารใน
เลือดโดยการทำงานของ
ไต 
 

 
การทำกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรยีน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชือ่ …………………………………………………… 
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(……………………………………………………) 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๒ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การรักษาดุลยภาพของรา่งกายมนุษย ์  เรือ่ง  การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสและ
        อุณภูมิในร่างกาย 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 
 อธิบายการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอด 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 

๑. อธิบายกระบวนการควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือดโดยการทำงานของไตและปอดได้ 
๒. อธิบายกระบวนการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายได ้

สาระสำคัญ 
กลไกทางสรีรวิทยาในการควบคุมสภาวะกรด-ด่างในร่างกายมี ๓ แบบคือทางเคมีทางการหายใจและ

ทางไต โดยอาศัยระบบบัฟเฟอร์ในเลือด การทำงานของปอด และการทำงานของไตการควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกายอยู่ที่สมองส่วนไฮโพทาลามัสซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ เมื่ออุณหภูมิของร่างกายสูง 
ร่างกายจะปรับสมดุลโดยการหลั่งเหงื่อและเพิ่มเลือดไปที่ผิวหนัง แต่เมื่ออยู่ในที่เย็นร่างกายจะเพิ่มความร้อน
โดยการสั่น 
 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู้ 

- ควบคุมดุลยภาพของกรด-เบสของเลือด 
- การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกาย 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียนโดยการพูดคุยซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการ
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่น 

   – ร่างกายของนักเรียนมีการตอบสนองต่ออากาศร้อนลักษณะใด (เหงื่อออกและหิวน้ำบ่อย) 
   – ร่างกายของนักเรียนมีการตอบสนองต่ออากาศหนาวลักษณะใด (ขนลุกและดื่มน้ำน้อย) 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสและอุณภูมิในร่างกาย 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ครูตั้งประเด็นคำถาม จากนั้นสุ่มนักเรียน ๒–๓ คน ให้นักเรียนตอบคำถามโดยครูใช้คำถามกระตุ้น
ดังนี้ 

– นักเรียนคิดว่าในวันท่ีอากาศร้อน นักเรยีนจะมีเหงื่อออกมากเพราะอะไร 
– อาการขนลุกเมื่อมีอากาศหนาวเกิดขึ้นเพราะอะไร 
– มนุษย์สามารถเดินทางไปในสถานที่ต่าง ๆที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันมากได้เพราะอะไร 

 นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
 ๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของกรด-เบสและอุณภูมิใน
ร่างกายโดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่านอกจากไตจะกำจัดของเสียเพื่อให้ร่างกายทำงานเป็นปกติแล้ว 
ร่างกายยังต้องมีการรักษาดุลยภาพของกรด–เบสในร่างกายเพื่อให้เอนไซม์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย 
โดยการควบคุมสมดุลกรด–เบสในร่างกายจะพบได้จากสารละลายที่อยู่ในกระแสเลือดถ้าในน้ำเลือดมี
ไฮโดรเจนไอออน (H+) ปริมาณมากจะทำให้น้ำเลือดมีค่าความเป็นกรดสูงซึ่งเป็นอันตรายต่อเซลล์ในร่างกาย
นอกจากนี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเป็นกรด–เบสของน้ำเลือดด้วย คือถ้าในน้ำ
เลือดมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณสูงจะทำให้ค่าความเป็นกรดในน้ำเลือดสูงร่างกายจะปรับสมดุลโดยการ
ส่งสัญญาณเพื่อกระตุ้นสมองส่วนเมดัลลา ออบลองกาตา (medulla oblongata) เพื่อให้ร่างกายหายใจกำจัด
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และรับแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายให้มากขึ้น  และเมื่ออุณภูมิร่างกายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสมองส่วนไฮโพทาลามัสจะทำหน้าที่ควบคุมรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่ โดยทำงานสัมพันธ์
กับอวัยวะส่วนต่าง ๆ เพื่อให้ร่างกายกลับมามีอุณหภูมิปกติ  
 ๓) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของผิวหนังที่ช่วยระบายความร้อนในร่างกายออกสู่
สิ่งแวดล้อม และลดการถ่ายเทความร้อนในร่างกายออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยใช้ รูปโครงสร้างผิวหนังมนุษย์หรือ
แบบจำลองโครงสร้างผิวหนังมนุษย์ (human skin structure model) ช่วยในการอธิบาย 
 ๔)แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน ปฏิบัติกิจกรรมสืบค้นข้อมูลเทอร์มอสแตตในร่างกายตามขั้นตอนทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะ/กระบวนการสังเกต ดังนี ้
  – แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่
สมาชิกกลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น เทอร์มอสแตตคืออะไร หลักการทำงานของเทอร์มอสแตต และ
อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของเทอร์มอสแตต  
  – สมาชิกกลุ่มแต่ละคนหรือกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมูลตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ 
โดยการสืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรือจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 
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  – สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สืบค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกัน
อภิปรายซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
  – สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และช่วยกันจัดทำรายงาน
การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทอร์มอสแตตในร่างกาย 

๕) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
๖) นักเรียนและครูรว่มกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 

 – เทอร์มอสแตตคืออะไร (อปุกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดหรือต่อวงจรไฟฟ้าให้ทำงานได้หรือหยุดทำงาน) 
– เทอร์มอสแตตแบ่งเป็นกี่ประเภท (แบบแผ่นความร้อนและแบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 – เทอร์มอสแตตมีหลักการทำงานลักษณะใด (เมื่อเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอุณหภูมิสูงถึงอุณหภูมิที่กำหนด
เทอร์มอสแตตจะตัดวงจรไฟฟ้าให้หยุดทำงานและเมื่ออุณหภูมิลดลงถึงระดับหนึ่งเทอร์มอสแตตจะทำหน้าที่ต่อ
วงจรไฟฟ้าให้ทำงานอีกครั้งหนึ่งสลับกันไปเรื่อยๆ) 

๗) นักเรียนและครูร่วมกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า เทอร์มอสแตตมี
หลักการทำงานแบบเดียวกับกลไกการควบคุมอุณหภูมิในร่างกายกล่าวคือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิใน
ร่างกายเกิดขึ้นร่างกายจะส่งสัญญาณจากศูนย์ควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่ไฮโพทาลามัสไปยังอวัยวะทำงาน
ต่างๆให้ทำงานเพื่อเพิ่มหรือลดอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ในค่าปกติหลังจากนั้นร่างกายจะส่งสัญญาณเข้าสู่ศูนย์
ควบคุมอีกครั้งเพื่อยับยั้งการทำงานของอวัยวะต่างๆไม่ให้ทำงานมากจนเกินไป นอกจากนี้อุณหภูมิภายใน
ร่างกายยังผลต่อกระบวนการเมแทบอลิซึมในร่างกายและการทำงานของเอนไซม์ภายในร่างกาย คือ ถ้า
อุณหภูมิของร่างกายสูงหรือต่ำเกินไป 

๘) ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิของร่างกายว่า การรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่
มีความสัมพันธ์กับกระบวนการเมแทบลิซึมและการทำงานของเอนไซม์ โดยกระบวนการเมแทบอลิซึมและการ
ทำงานของเอนไซม์จะมีประสิทธิภาพเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิปกติ (ประมาณ ๓๗ องศาเซลเซียส) อุณหภูมิที่ต่ำ
จะหยุดการทำงานของกระบวนการเมแทบอลิซึมและเอนไซม์ ส่วนอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะทำลายกระบวนการ
เมแทบอลิซึมและเอนไซม์ 
กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เชน่  
– การด่ืมน้ำอุ่นในช่วงฤดูหนาวมีส่วนช่วยในการรักษาอุณหภูมิของร่างกายในลักษณะใด 

 – การที่นักเรียนไปนั่งในบริเวณที่มีลมพัดหลังออกกำลังกายมีส่วนช่วยในการรักษา 
อุณหภูมิของร่างกายในลักษณะใด  
 – เมื่อนักเรียนมีไข้ แพทย์จะให้ยาลดไข้เพื่อให้อุณหภูมิในร่างกายของนักเรียนกลับมามีค่าตามปกติ
เพราะเหตุใด  
 
สื่อการเรียนรู้ 

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของกรด-เบสและอุณภูมิในร่างกาย 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสอืหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
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เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
- ควบคุมดุลยภาพของ
กรด-เบสของเลือด 
- การรักษาดุลยภาพของ
อุณหภูมิในร่างกาย 
 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
-อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของกรด -เบสของ
เลือดโดยการทำงานของ
ไตและปอด 
 

 
การทำกิ จกรรม ในชั้ น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปัญหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(     ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๓ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย ์ เรื่อง  การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิใน 
        สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายการควบคุมดุลยภาพของอุณหภูมิภายในร่างกายโดยระบบหมุนเวียนเลือดผิวหนังและ 
กล้ามเนื้อโครงร่าง  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

อธิบายกระบวนการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจำวันได้ 
 สาระสำคัญ 
 อุณหภูมิร่างกายของสัตว์เลือดเย็นจะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพราะ
ร่างกายไม่มีกลไกการปรับอุณหภูมิร่างกายให้คงที่ โดยเลอืดเย็นจะมีการปรับพฤติกรรมบางประการเพื่อรักษา
อุณหภูมิของร่างกายไม่ให้ เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม เช่น การจำศีลหรือการย้ายถิ่นฐานอุณหภูม ิ
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

- การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสตัย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 
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กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับการ
พฤติกรรมที่ตอบสนองต่ออุณหภูม ิเช่น 

   – สัตว์เลี้ยงของนักเรียนมีพฤติกรรมลักษณะใดในวันที่มีอากาศร้อน (หอบหรือลงแช่น้ำ) 
– สัตว์เลี้ยงของนักเรียนมีพฤติกรรมลักษณะใดในวันที่มีอากาศหนาว (นอนขดตัวหรือนอน 

กลางแจ้ง) 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 

๑) ครูตั้งประเด็นคำถาม จากนั้นสุ่มนักเรียน ๒–๓ คน ให้นักเรียนตอบคำถามโดยครูใช้คำถามกระตุ้น
ดังนี้ 

– นักเรียนคิดว่าสุนัขหรือแมวพันธุ์ไทยที่มีขนที่สั้นเพราะเหตุใด 
– นักเรียนคิดว่าหมีข้ัวโลกสามารถดำรงชีวิตอยู่ในบริเวณท่ีมอีากาศหนาวเย็นและมีแต่น้ำแข็งได้เพราะ

อะไร 
– นักเรียนคิดว่าปลาท่ีจับมาได้และถูกแช่ในน้ำแข็งจะตายทันทีเพราะอะไร 
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเกี่ยวกับคำถามตามความคิดเหน็ของแต่ละคน 
๒) ครูนำเสนอ Power point ทีม่ีเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   

โดยครูช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า สัตว์เลือดอุ่นสามารถควบคุมอณุหภูมิในร่างกายให้คงที่ได้เหมือนมนุษย์ 
เช่น สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมและสัตว์ปีก ในขณะที่อุณหภูมิของสัตว์เลอืดเย็นจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมิ
ของสภาพแวดล้อม  

๓) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน ปฏิบัติกจิกรรม สืบค้นข้อมูลการรักษาอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์
เขตร้อนและเขตหนาว ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะ/กระบวนการสังเกต ดังนี้  

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่สมาชิก
กลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การรักษาอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์เขตร้อน และการรักษาอุณหภูมิใน
ร่างกายของสัตว์เขตหนาว 

 – สมาชิกกลุม่แต่ละคนหรอืกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมลูตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ
สืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรอืจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สบืค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกนั 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และชว่ยกันจัดทำรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิในร่างกายของสัตว์เขตร้อนและเขตหนาว 

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกจิกรรมหน้าชั้นเรียน 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
– สัตว์เลือดอุ่นที่อยู่ในเขตรอ้นมีการรักษาอุณหภูมิในร่างกายด้วยวิธีใด (หอบและแลบลิ้นเพื่อระบาย
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ความร้อน ปรับสรีระให้เหมาะสมกับอากาศร้อน เช่น มีขนสั้นเกรียนหรือมีชั้นไขมันทีไ่มห่นา) 
– สัตว์เลือดอุ่นที่อยู่ในเขตหนาวมีการรักษาอุณหภูมิในร่างกายด้วยวิธีใด (ปรับสรีระให้มีขนยาวหรือมี

ชั้นไขมันที่หนา หรืออาจจำศีลและย้ายถิ่นฐานไปบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นกว่า) 
– สัตว์เลอืดเย็นที่อยู่ในเขตหนาวมีการรักษาอุณหภูมิในร่างกายด้วยวิธีใด(จำศีลเพื่อให้เกดิ

กระบวนการเมแทบอลซิึมในร่างกายให้น้อยที่สุดหรือย้ายถิ่นฐานไปบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น) 
   ๖) นักเรียนและครูรว่มกันสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยให้ได้ข้อสรุปว่า สตัว์เลือดอุ่น

นอกจากจะสามารถควบคุมอณุหภูมิในร่างกายให้คงที่แล้วยังมีการปรับตนเองและพฤติกรรมเพื่อให้รักษา
อุณหภูมิในร่างกายได้ดียิ่งขึ้น เช่น การที่สัตว์ในเขตหนาวมีขนยาวปลุกคลุมลำตัวและมีชัน้ไขมันที่หนา ส่วน
สัตว์ในเขตร้อนมีขนสั้นเกรียนและทำการแช่น้ำเพื่อคลายความร้อน ส่วนสัตว์เลือดเย็นจะมีการจำศีลและการ
ย้ายถิ่นฐานเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงของอุณหภมูิในร่างกายไปตามสภาพแวดล้อม 

๗) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรักษาอุณหภูมิของสัตว์เลือดเย็นว่า เมื่ออุณหภูมิของสภาพแวดล้อม
ลดลง อุณหภูมิในร่างกายก็จะลดลงตามส่งผลถึงกระบวนการเมแทบอลซิึมที่ช้าลงจนทำให้ร่างกายหยุดทำงาน 
หรืออุณหภูมิของสภาพแวดล้อมที่สูงขึ้น ทำให้กระบวนการเมแทบอลซิึมในร่างกายสูงเกินไปซึ่งเป็นอันตรายต่อ
ร่างกาย นอกจากนี้การที่อุณหภูมิต่ำและสูงเกินไปทำให้เอนไซม์ในร่างกายทำงานผิดปกติซึ่งมีอันตรายต่อ
ร่างกายเช่นกัน 
กิจกรรมรวบยอด 

๑) ครทูดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– นักเรียนควรสร้างกรงให้สัตว์เลี้ยงในบริเวณที่มีอากาศถา่ยเทสะดวกในช่วงฤดูร้อนเพราะอะไร 

 – นักเรียนคิดว่าการนำสัตว์ในเขตหนาวมาเล้ียงในเขตร้อนเป็นส่ิงท่ีเหมาะสมหรือไม่ เพราะอะไร 
 – เรามักพบกบหรืองูนอนขดตัวและฝังตัวอยู่ใต้ดินในช่วงฤดูหนาวเพราะอะไร 

๒) ครใูห้นักเรยีนส่งสมุด เพือ่ตรวจสอบการบันทึกความรูท้ี่ได้จากการเรียน หลังเลิกเรยีน 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- การรักษาดุลยภาพของ
อุณหภูมิในสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ   

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
- อธิบายการควบคุมดุลย
ภาพของอุณหภูมิภายใน
ร่างกายโดยระบบ
หมุนเวียนเลือดผิวหนัง
และกล้ามเนื้อโครงร่าง 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 



๔๘ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรยีนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

  
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(    ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๔ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์  เรื่อง  ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย   
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รตันคอน  



๔๙ 
 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายและเขียนแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะต่อสิ่ง
แปลกปลอมของร่างกาย  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

๑) ระบุอวัยวะและระบบภูมิคุ้มกันที่สำคญัของร่างกาย 
๒) อธิบายกลไกในการป้องกันและทำลายเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมของระบบภูมิคุ้มกันแบบไม ่

จำเพาะและแบบจำเพาะต่อสิ่งแปลกปลอมของร่างกาย 
๓) เขียนสรุปแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะต่อสิ่ง

แปลกปลอมของร่างกาย 
สาระสำคัญ 
 

สิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายของมนุษย์เรียกว่า แอนติเจน (antigen) ซึ่งเป็นสารหรือสิ่งมีชีวิต
ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลทำให้เกิดการตอบสนองของร่างกายหรือก่อให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ ดังนั้น
ร่างกายมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีกลไกตอบสนองในการกำจัดสิ่งแปลกปลอมเหล่านี้ เราเรียกระบบภายในร่างกาย
ที่มีหน้าที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมและความผดิปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกายว่า ระบบภูมิคุ้มกัน (immune 
system) โดยสามารถจำแนกลักษณะการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ตามความจำเพาะเจาะจงในการป้องกัน
สิ่งแปลกปลอมได้เป็น 2 ลักษณะ คือ ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง และระบบภูมิคุ้มกันแบบจำเพาะ
เจาะจง ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

- ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง 
- ระบบภมูิคุ้มกันแบบจำเพาะเจาะจง 

ทักษะ/กระบวนการ 
๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี   

กิจกรรมการเรียนรู้ 
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามเกี่ยวกับโรคระบาดที่กำลังแพร่อยู่ในขณะนี้ 



๕๐ 
 

เช่น 
– โรคระบาดเหล่านีเ้กิดจากเชื้อใด  
– โรคระบาดเหล่าน้ีมีวิธีในการแพร่กระจายอย่างไร  
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง กลไกการกำจัดเช้ือโรคและสิ่งแปลกปลอมในร่างกาย   
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 จัดกิจกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี ้

๑) ครูตั้งประเด็นคำถาม จากนั้นสุ่มนักเรียน ๒-๓ คน ให้นักเรียนตอบคำถามโดยครูใช้คำถามกระตุ้น
ดังนี้ 

– เชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางใดบ้าง 
– ในอากาศมีเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมอยู่มากมาย แต่เราไม่มีอาการเจ็บป่วยตลอดเวลาเพราะอะไร    
– นักเรียนคิดว่าร่างกายมีการป้องกันตัวเองจากเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ด้วยวิธีใด 
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยอธิบายให้นักเรียน

เข้าใจว่า ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย แบ่งออกเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ ๑)  ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง 
(nondpecific defense mechanism) เป็นกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกายแบบไม่จำเพาะ
เจาะจง มีความสามารถในการป้องกันหรือทำลายเชื้อจุลินทรีย์หรือสิ่งแปลกปลอมไม่สูงนัก ระบบภูมิคุ้มกันนี้
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ พันธุกรรม ฮอร์โมน และภาวะโภชนาการของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นกลไกการ
กีดขวางตามธรรมชาติ ได้แก่ ผิวหนัง เยื่อเมือกที่บุตามผิวของอวัยวะต่าง ๆ ต่อมเหงื่อ ต่อมน้ำตา และขนอ่อน 
ตามอวัยวะต่าง ๆ รวมถึงกลไกการบีบตัวของกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น  ๒) ระบบภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะเจาะจง (specific defense mechanism) หรือการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน ( immune 
response) เป็นกลไกการกำจัดสิ่งแปลกปลอมหรือแอนติเจนต่าง ๆ ในร่างกาย ที่มีความจำเพาะต่อแอนติเจน
แต่ละชนิด ซึ่งได้แก่ จุลินทรีย์ สารพิษ และโมเลกุลของสารต่าง ๆ ภายนอกร่างกาย รวมถึงเซลล์หรือสิ่งที่
เกิดขึ้นจากความผิดปกติในร่างกาย โดยอาศัยระบบภูมิคุ้มกันจากเซลล์ลิมโฟไซต์ที่มีการตอบสนองต่อสาร
จำเพาะ หรือ ลิมโฟไซต์ชนิดที่ (T lymphocyte) ซึ่งมีการพัฒนาผ่านทางต่อมไทมัส จนได้เป็นเซลล์ที่สมบูรณ์ 
๓ ชนิด คือ เซลล์ที่ทำลายสิ่งแปลกปลอม เซลล์ทีผู้ช่วย และเซลล์ทีกดระงับ ซึ่งเซลล์ทีต่าง ๆ เหล่านี้จะไป
สะสมอยู่ตามอวัยวะต่าง ๆ ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมทอนซิลและม้าม รวมถึงกระแสเลือดทั่วร่างกาย 

๓) แบ่งนกัเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน สืบค้นข้อมูลกลไกการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมของเม็ดเลือด
ขาว โดยดำเนินตามขั้นตอนดังนี้  

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่สมาชิก
กลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น การทำงานของเซลล์ที การทำงานของเซลล์บี และความสัมพันธ์ของเซลล์
เม็ดเลือดขาวกับระบบน้ำเหลือง  

– สมาชิกกลุม่แต่ละคนหรอืกลุ่มย่อยช่วยกันสืบค้นข้อมลูตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ
สืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรอืจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สบืค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกนั 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และชว่ยกันจัดทำรายงานการศึกษา



๕๑ 
 

ค้นคว้าเกี่ยวกับการกำจัดเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอม 
๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
– เซลล์ทแีละเซลล์บมีีการกำจัดเชื้อโรคแตกต่างกนัลักษณะใด (เซลล์ทีจะทำลายเชื้อโรคโดยตรง 

ในขณะที่เซลลบ์ีจะผลิตแอนติบอดีเพ่ือใช้ทำลายเชื้อโรค) 
– ร่างกายสามารถจดจำแอนติเจนที่เคยเข้าสู่ร่างกายได้เพราะอะไร (เพราะเซลล์เมมเมอรีที่สร้างขึ้น

จากเซลล์ทีและเซลล์บีจะทำหน้าที่จดจำเชื้อโรคชนิดที่เคยเข้าสู่ร่างกายไว้) 
– โรคบางชนิดเมื่อเป็นแล้วสามารถกลับมาเป็นอีกได้เพราะเหตุใด (เพราะเชื้อโรคนั้นอาจเกิดจากเชื้อ

โรคต่างสายพันธุ์กัน ทำให้ร่างกายไม่มีเซลลเ์มมเมอรีของเชื้อโรคนั้น ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยได้อีก) 
๖) ครูอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่าเมื่อเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายไม่สามารถส่ง

เซลล์เม็ดเลือดขาวมากำจัดได้ทันที เซลล์เม็ดเลือดขาวจะต้องตรวจสอบชนิดของแอนติเจนที่แน่ชัดก่อนจึง
สามารถส่งเซลล์เม็ดเลือดขาวที่สามารถกำจดัเช้ือโรคหรือสิ่งแปลกปลอมชนิดที่เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ร่างกาย
ของเราแสดงอาการเจ็บป่วยในระยะแรกและรา่งกายจะค่อย ๆ ดีขึ้น 

๗) ครูอธิบายเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองว่าระบบประกอบด้วย น้ำเหลือง ท่อน้ำเหลือง และ
อวัยวะน้ำเหลือง ซึ่งอวัยวะน้ำเหลืองที่สำคัญในร่างกาย เช่น ปุ่มน้ำเหลือง ทอนซิล ม้าม และต่อมไทมัส ซึ่งแต่
ละอวัยวะมีหน้าที่ในการสร้างและลำเลียงเซลล์เม็ดเลือดขาวไปตามกระแสเลือดเพื่อกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่
ร่างกาย 

๘) ให้นักเรียนเขียนสรุปแผนผังเกี่ยวกับการตอบสนองของร่างกายแบบไม่จำเพาะและแบบจำเพาะต่อ
สิ่งแปลกปลอมของร่างกาย ส่งคร ู

 
กิจกรรมรวบยอด 

ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
– ร่างกายมกีารป้องกันเชื้อโรคที่เดินทางเข้าสู่ร่างกายทางระบบหายใจอย่างไร 

 – ถ้าร่างกายไม่มีเซลล์เมมเมอรีจะส่งผลต่อร่างกายลักษณะใด 
– เซลล์เม็ดเลอืดขาวและระบบน้ำเหลืองมีความสัมพันธ์กันลักษณะใด 

สื่อการเรียนรู ้
๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย   
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 

 ๒) อินเทอร์เนต็ 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
- ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่
จำเพาะเจาะจง 
- ระบบภูมิคุ้มกันแบบ
จำเพาะเจาะจง 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถกูต้อง 



๕๒ 
 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
ตัวชี้วัด 
- อธิบายและเขียน
แผนผังเกี่ยวกบัการ
ตอบสนองของร่างกาย
แบบไม่จำเพาะและแบบ
จำเพาะต่อสิ่ง
แปลกปลอมของร่างกาย 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคิด 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

 
ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ …………………………………………………… 
(    ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 



๕๓ 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๕ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์  เรื่อง  โรคและความผิดปกติของระบบ 
        ภูมิคุ้มกัน 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

สืบค้นข้อมูลอธิบายและยกตัวอย่างโรคหรอือาการที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน  
จุดประสงค์การเรียนรู ้

ระบุสาเหตุของโรคบางชนิดที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกาย 
สาระสำคัญ 
 โรคมีมีความเกีย่วข้องกับระบบภูมิคุ้มกันที่ผิดปกติ เช่น โรคภูมิแพ้ ภาวะการสร้างภูมิต้านทานเน้ือเยื่อ
ตนเอง (โรคเอส-แอลอ)ี  
สาระการเรียนรู้ 
ความรู ้

โรคและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 
๒) ใฝ่เรียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 
๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลย ี  

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น 

   – นักเรียนหรือคนในครอบครัวเป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่ และแพ้สิ่งใด  
   – นักเรียนเคยไปตรวจหาสารภูมิแพ้ท่ีโรงพยาบาลหรือไม่  
   – นักเรียนรูจ้ักโรคเอสแอลอีหรือไม่ มีอาการลักษณะใด 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพ่ือเช่ือมโยงไปสู่การ 



๕๔ 
 

เรียนรู้เรื่อง โรคและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

๑) ครูนำรูปชุดทดสอบหาสารภูมิแพ้หรือแผ่นพับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารภูมิแพม้าให้นักเรียนดู 
และร่วมกันอภิปรายถึงความผิดปกตขิองระบบภูมิคุ้มกัน โดยครูใช้คำถามกระตุ้นดังนี้ 

– นักเรียนคิดว่าการตรวจหาสารภูมิแพ้มีประโยชน์ลักษณะใด  
– ผู้ป่วยทีม่ีอาการแพ้สารบางชนิดเกิดจากความผิดปกติในเรื่องใด 
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน โดยครู

ช่วยอธิบายให้นักเรียนเข้าใจว่า ถ้าร่างกายเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันจะมีผลทำให้ร่างกายเกิดโรค
ต่าง ๆ ได้ ซึ่งโรคที่เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่รู้จักกันดี เช่น โรคภูมิแพ้ และภาวะการ
สร้างภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง (โรคเอสแอลอี) ซึ่งแต่ละโรคจะมีลักษณะความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
แตกตา่งกันไป 

๓) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน สืบค้นข้อมูลภาวะการสร้างภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง (โรคเอสแอล
อี) โดยดำเนินตามขัน้ตอนดังน้ี  

– แต่ละกลุ่มวางแผนการสืบค้นข้อมูล โดยแบ่งหัวข้อย่อยให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันสืบค้นตามที่สมาชิก
กลุ่มช่วยกันกำหนดหัวข้อย่อย เช่น สาเหตุของโรค อาการ และแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเป็นภาวะการสร้าง
ภูมิต้านทานเน้ือเยื่อตนเอง (โรคเอสแอลอี) 

– สมาชิกกลุม่แต่ละคนหรอืกลุ่มย่อยช่วยกันสบืค้นข้อมลูตามหัวข้อย่อยที่ตนเองรับผิดชอบ โดยการ
สืบค้นจากใบความรู้ที่ครูเตรียมมาให้ หรอืจากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต 

– สมาชิกกลุ่มนำข้อมูลที่สบืค้นได้มารายงานให้เพื่อน ๆ สมาชิกในกลุ่มฟัง รวมทั้งร่วมกันอภิปราย
ซักถามจนคาดว่าสมาชิกทุกคนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกนั 

– สมาชิกกลุ่มช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้ทั้งหมดเป็นผลงานของกลุ่ม และชว่ยกันจัดทำรายงานการศึกษา
ค้นคว้าเกี่ยวกับภาวะการสร้างภูมิต้านทานเนื้อเยื่อตนเอง (โรคเอสแอลอี) 

๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุ่มนำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าชั้นเรียน 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
– ยกตัวอย่างสาเหตุของการเกิดโรคเอสแอลอี (กรรมพันธุ,์ ฮอร์โมน และการติดเช้ือโรคไวรัส) 
- ผู้ป่วยที่เป็นโรคเอสแอลอีควรปฏิบัติตนอย่างไร (พยายามรักษาตัวโดยไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง ไม่

เครียด พักผ่อนให้เพียงพอ และปฏิบัติตามคำแนะนำแพทย์อย่างเคร่งครัด) 
กิจกรรมรวบยอด 

๑) ครทูดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
  – โรคที่เกี่ยวกับความผิดปกติของภูมิคุ้มกันมีอะไรบ้าง 

     – ผู้ป่วยทีม่ีปญัหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติควรดูแลตัวเองอย่างไร 
๒) ครใูห้นักเรยีนส่งสมุด เพือ่ตรวจสอบการบันทึกความรูท้ี่ได้จากการเรียน หลังเลิกเรยีน 

สื่อการเรียนรู ้
๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง โรคและความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 



๕๕ 
 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 
๒) อินเทอร์เนต็ 

การวัดและการประเมินผล 
เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 

สาระสำคัญ 
- โรคและความผิดปกติ
ของระบบภูมิคุ้มกัน 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
- สืบค้นขอ้มูลอธิบาย
และยกตัวอย่างโรคหรือ
อาการที่เกิดจากความ
ผิดปกติของระบบ
ภูมิคุ้มกัน 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค ์
-ซื่อสัตย์สจุริต 
- ใฝ่เรียนรู้  
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการคดิ 
-ความสามารถในการ
แก้ปญัหา 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 

(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 



๕๖ 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ …………………………………………………… 
(     ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 

 
แผนการจัดการเรียนรู้ที่  ๑๖ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่๔ การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์  เรื่อง  ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
วิชา ว๓๐๑๐๑ ชื่อรายวิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ๑     กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   ภาคเรียนที่ ๑    เวลา  ๒  ชั่วโมง 
ผู้สอน อาจารย์ภาวิณี รัตนคอน 

 
ตัวชี้วัด 

อธิบายภาวะภูมิคุ้มกันบกพรอ่งที่มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV  
จุดประสงค์การเรียนรู ้
 อธิบายสาเหตุ อาการ และแนวทางปฏิบัติตนของผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการ
ติดเชื้อ HIV 
สาระสำคัญ 
 โรค เอดส์  คื อ  อาการของโรคภู มิ คุ้ มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency 
Syndrome) โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่า ฮิวแมนอิมมิวโนเดฟีเชียนซีไวรัส (Human Immunodeficiency 
Virus : HIV) หรือ เชื้อเอชไอวี (HIV) เชื้อเอชไอวีเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว 
ซึ่งเม็ดเลือดขาวในร่างกายทำหน้าที่ในการกำจัดสิ่งแปลกปลอม จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวี มีภูมิคุ้มกัน
ต่ำลง จนในที่สุดร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันเพียงพอในการป้องกันร่างกายจากเชื้อโรคภายนอก จึงทำให้ผู้ป่วยที่ติด
เชื้อเอชไอวีนั้นสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าคนปกติ ส่งผลให้เป็นโรคอื่นๆ ตามมา เช่น วัณโรค ปอดบวม ติดเชื้อ
ในกระแสโลหิต และเชื้อรา  
สาระการเรียนรู ้
ความรู ้

สาเหตุ อาการ และแนวทางปฏิบัติตนของผู้ป่วยติดเชื้อ HIV 
ทักษะ/กระบวนการ 

๑) ทักษะการคิด 
๒) ทักษะการแก้ปัญหา  
๓) ทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม 

คุณลักษณะอนัพึงประสงค ์
๑) ซื่อสัตย์สุจริต 



๕๗ 
 

๒) ใฝเ่รียนรู้  
๓) มุ่งมั่นในการทำงาน 

สมรรถนะสำคัญ 
๑) ความสามารถในการคิด 
๒) ความสามารถในการแก้ปญัหา 

กิจกรรมการเรียนรู ้
กิจกรรมนำเข้าสู่การเรียน 

ครูกระตุ้นความสนใจของนักเรียน โดยการพูดคุยซักถามประสบการณ์เดิมของนักเรียนเกี่ยวกับความ
ผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น 

   – นักเรียนรูจ้ักโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือไม่ อะไรบ้าง 
  - นักเรียนคิดว่าผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องท่ีมีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV จะเกิดจากการได้รับ

เชื้อด้วยวิธีการใดบ้าง 
นักเรียนร่วมกันตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับคำตอบของคำถาม เพื่อเชื่อมโยงไปสู่การ 

เรียนรู้เรื่อง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ซึ่งมขีั้นตอนดังนี้ 

๑) ครใูห้นักเรยีนดูรูปผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเช้ือ HIV โดยครูใช้คำถาม
กระตุ้นดังนี้ 

– นักเรียนคิดว่าผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับเชื้อจากวิธีการใด  
– ผู้ป่วยเหล่านี้จะมีโอกาสหายได้หรือไม่ 
นักเรียนร่วมกันอภิปรายหาคำตอบเก่ียวกับคำถามตามความคิดเห็นของแต่ละคน 
๒) ครูนำเสนอ Power point ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยครูช่วยอธิบายให้

นักเรียนเข้าใจว่าภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อ HIV หรือโรคเอดส์ คือ อาการของโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS : Acquired Immune Deficiency Syndrome) โดยเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีหลายสาย
พันธุ์ ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วมันจะเข้าไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว จึงทำให้ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อเอชไอวี มี
ภูมิคุ้มกันต่ำลง  ซึ่งการติดต่อของโรคมี ๓ ทาง ได้แก่ การร่วมเพศกับผู้ที่มีเชื้อโดยไม่ใส่ถุงยางอนามัย การรับ
เชื้อทางเลือด และการติดต่อผ่านแม่สู่ลูก ซึ่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อแล้วควรปฏิบัติตัวโดยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง 
หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ และปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีทางรักษาให้
หายขาดได้ ทำได้เพียงแค่ควบคุมอาการเท่านั้น 

 ๓) แบ่งนักเรียนกลุ่มละ ๕-๖ คน ปฏิบัติกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรค
เอดส์ ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้ทักษะ/กระบวนการสังเกต ดังนี ้

 – แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ๓-๕ คน ให้แต่ละกลุ่มศึกษาวิเคราะห์ตารางแสดงจำนวนเซลล์
เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์รายหนึ่ง ซึ่งได้รับการตรวจเลือดทุก ๆ ๓ เดือนในระยะเวลา ๕ ปี ดังนี ้

 

ปีที่ 
เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ เดือนที่ 
1–3 4–6 7–9 10–12 

1 820 750 510 660 
2 600 540 510 490 



๕๘ 
 

 
 

 
– เขียนกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคเอดส์ 
– ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันในประเด็นต่อไปนี้ 

• เซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันใน
ร่างกายอย่างไร 

• จำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด 
• นักเรียนคิดว่าโรคเอดส์เป็นโรคติดต่อท่ีเป็นอันตรายต่อสังคมและประเทศชาติ

หรือไม่ เพราะเหตุใด 
– นำผลการอภิปรายของทุกกลุ่มมาอภิปรายร่วมกัน พร้อมทั้งสรุปและบันทึกผล 
๔) นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนกลุม่นำเสนอผลการปฏิบัติกิจกรรมหน้าช้ันเรียน 
๕) นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายและหาข้อสรุปจากการปฏิบัติกิจกรรม โดยใช้แนวคำถามต่อไปน้ี 
– ลักษณะกราฟแสดงการเปลีย่นแปลงของจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์ในแต่ละปีมี

ลักษณะใด เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (มีแนวโน้มลดลงเหมือนกันทุกปี เนื่องจากถูกทำลายจากเชื้อไวรัส HIV) 
– เซลล์เม็ดเลอืดขาวในผู้ป่วยโรคเอดส์เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลักษณะใด 

(เซลล์เม็ดเลือดขาวซึ่งทำหน้าที่ป้องกันและต่อต้านไวรัส HIV ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายจะถูกไวรัส
ชนิดนี้ทำลายโดยตรง ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่ายและผู้ป่วยจะ
เสียชีวิตในที่สุด) 

– ผู้ป่วยโรคเอดส์มักเสียชีวิตจากอาการของโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ มากกว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัส HIV 
โดยตรงเพราะเหตุใด (เนื่องจากเซลล์เม็ดเลอืดขาวในระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายถูกทำลาย ทำใหผู้้ปว่ยเอดส์
ติดเชื้อชนิดอื่นได้ง่ายกว่าคนปกติ เช่น วัณโรคและปอดบวม ซึ่งโรคเหล่านี้จะแสดงอาการรุนแรงจนทำให้ผู้ป่วย
เสียชีวิตในที่สุด) 

๖) ครใูห้นักเรยีนสืบค้นความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเอดส์ เช่น การแพร่พันธ์ุของเชื้อไวรัสเอดส์ การ
รักษาผู้ป่วย หรือการดูแลร่างกายของผู้ป่วย จากหนังสือ วารสารวิทยาศาสตร์ สารานุกรมวิทยาศาสตร์ 
สารานุกรมสำหรับเยาวชน และอินเทอร์เน็ต รวมทั้งนำข้อมูลที่ค้นคว้าได้มาจัดทำเป็นรายงานหรือจัดป้าย
นิเทศให้เพื่อน ๆ ได้ทราบเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน   
กิจกรรมรวบยอด 

๑) ครทูดสอบความเข้าใจของนักเรียนโดยการให้ตอบคำถาม เช่น  
  – สาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส HIV มีอะไรบ้าง 

     – ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส HIV จะมีอาการแสดงระยะของโรคกี่ระยะ อะไรบ้าง 
 - เพราะเหตุใดผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส HIV จึงเสียชีวิตด้วยโรคแทรกซ้อน 

๒) ครใูห้นักเรยีนส่งสมุด เพือ่ตรวจสอบการบันทึกความรูท้ี่ได้จากการเรียน หลังเลิกเรยีน 
สื่อการเรียนรู ้

๑) PowerPoint ประกอบการเรียนรู้ เรื่อง ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง 
๒) หนังสือเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ ของ สสวท 

แหล่งการเรียนรู ้
๑) หนังสือหรอืวารสารวิทยาศาสตร์ 

3 480 480 380 352 
4 380 250 220 190 
5 190 150 120 30 



๕๙ 
 

๒) อินเทอร์เนต็ 
การวัดและการประเมินผล 

เป้าหมาย หลักฐาน เครื่องมือวัด เกณฑ์การประเมิน 
สาระสำคัญ 
- สาเหตุ อาการ และ
แนวทางปฏิบัติตนของ
ผู้ป่วยติดเช้ือ HIV 

 
- เอกสารประกอบการ
สอน 

 
- การถาม/ตอบ 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 
- อธิบายภาวะภูมิคุ้มกัน
บกพร่องที่มีสาเหตุมา
จากการติดเชื้อ HIV 

 
การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 

 
- การถาม/ตอบ 
 

 
-สามารถตอบคำถามได้
อย่างถูกต้อง 

คุณลักณะอนัพึง
ประสงค ์
- ใฝ่เรียนรู้  
 
 
 
- มุ่งมั่นในการทำงาน 
 

 
 
- การเข้าชั้นเรียน 
- ความสนใจในการเรียน 
- การส่งงานตรงเวลา 

 
 
แบบสังเกตคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์รายบุคคล 

 
 
- ภาคผนวก 

สมรรถนะ 
- ความสามารถในการ
สื่อสาร 
- ความสามารถในการคิด 
- ความสามารถในการใช้
เทคโนโลย ี  
 

 
- การทำกิจกรรมในชั้น
เรียน 
- การทำใบงาน 

 
แบบสังเกตสมรรถนะของ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

 

- ภาคผนวก 

 
บันทึกหลังการสอน 
๑. ผลการสอน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
๒. ปัญหาและอุปสรรค 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๖๐ 
 

ลงชื่อ …………………………………………………. ผู้สอน 
(นางสาวภาวิณี  รัตนคอน) 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ …………………………………………………… 
(     ) 

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 
 

 


